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               st. Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

               de heer L. Rietema

               Weerdjesstraat 168

               6811 JH  ARNHEM

Referentie: 1001/JR2020                Nijmegen, 17 maart 2021

Betreft:      jaarrekening 2020

Geacht Bestuur,

1.1  Opdracht

Opdracht

De jaarrekening is met het bestuursverslag en de overige gegevens toegevoegd aan dit rapport over het

boekjaar 2020.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van st. Arnhems Platform Chronisch zieken en

Gehandicapten te Arnhem gecontroleerd. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het

opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen

voor financiële verslaggeving. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de

jaarrekening te verstrekken.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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st. Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

1.2  Algemeen

Oprichting

1.3  Resultaatvergelijking

€ (x 1.000) % € (x 1.000) %

Baten 121 100,0% 119 100,0%

Bruto exploitatieresultaat 121 100,0% 119 100,0%

Lonen en salarissen 97 80,2% 93 78,2%

Huisvestingskosten 15 12,4% 15 12,6%

Kantoorkosten 3 2,5% 5 4,2%

Algemene kosten 3 2,5% 3 2,5%

Activiteitenlasten 2 1,7% 6 5,0%

Beheerslasten 120 99,3% 122 102,5%

Resultaat 1 0,7% -3 -2,5%

1.3  Resultaatvergelijking

€ (x 1.000) € (x 1.000)

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Baten 2

Daling van:
Kantoorkosten 2

Activiteitenlasten 3

7

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Lonen en salarissen 3

3

Stijging resultaat 4

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

2020 2019

Het resultaat 2020 is ten opzichte van 2019 gestegen met € 3.003. De ontwikkeling van het resultaat 2020

ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:

Blijkens de akte d.d. 9 december 2008 werd de stichting st. Arnhems Platform Chronisch zieken en

Gehandicapten per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41048960.
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st. Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

1.3  Resultaatvergelijking

 (x 1.000) %  (x 1.000) %

Baten 121 100,0% 121 101,7%

Bruto exploitatieresultaat 121 100,0% 121 101,7%

Lonen en salarissen 97 80,2% 94 79,0%

Overige personeelskosten - 0,0% 1 0,8%

Huisvestingskosten 15 12,4% 16 13,5%

Kantoorkosten 3 2,5% 3 2,5%

Algemene kosten 3 2,5% 3 2,5%

Activiteitenlasten 2 1,7% 5 4,2%

Beheerslasten 120 99,3% 122 102,5%

Resultaat 1 0,7% -1 -0,8%

1.3  Resultaatvergelijking

 (x 1.000)  (x 1.000)

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Daling van:
Huisvestingskosten 1

Activiteitenlasten 2

3

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Lonen en salarissen 3

3

Stijging resultaat -

Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting verstrekken wij u de

onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

2020 Begroting 2020

Het resultaat 2020 is ten opzichte van de begroting gestegen met € 991. De ontwikkeling van het resultaat

2020 ten opzichte van de begroting kan als volgt worden weergegeven:
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st. Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

1.4  Kengetallen

Solvabiliteit

2020
Begroting 

2020
2019

Begroting 

2019

Verhouding eigen vermogen / totaal 

vermogen
0,95            -                 0,93            -                 

Liquiditeit

2020
Begroting 

2020
2019

Begroting 

2019

Quick ratio 18,32          -                 15,32          -                 

Vlottende activa - voorraden / 
Kortlopende schulden

Omzet en rentabiliteit

2020
Begroting 

2020
2019

Begroting 

2019

Brutowinst-marge 100,00        100,00        100,00        100,00        

Brutomarge / Netto-omzet

Nettowinst-marge 0,82            -                 1,69-            -                 

Resultaat / Netto-omzet

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de stichting in het boekjaar heeft behaald.

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de stichting in staat is op lange termijn aan haar verplichtingen te

voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een

momentopname.

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de stichting in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te

voldoen. De liquiditeitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een

momentopname.
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st. Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

2.1  Bestuursverslag

Algemeen

- Els van der Waal, secretaresse

Bestuur

- Luit Rietema, penningmeester

Het bestuur is in 2020 vijf maal bijeengekomen.

- Wiebe Uithof, secretaris

- het bevorderen van gelijke rechten en kansen op deelname aan het maatschappelijk verkeer;

- obstakels in de fysieke en sociale omgeving weg te nemen;

- het opheffen van de achterstandspositie van mensen met een functiebeperking als het gaat om inkomen,

arbeid, beeldvorming, wonen, toegankelijkheid, voorzieningen en informatie.

Structuur

- Dick Cochius, voorzitter

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Bureaumedewerkers:

Het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg) is door de Belastingdienst aangemerkt als

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan het Apcg aftrekbaar van uw

belastbaar inkomen. RSIN nummer: 815826928

Algemeen Nut Beogende Instelling

De bestuursleden van het Apcg zijn allen vrijwilligers die geen dienstverband hebben. Zij ontvangen

hiervoor een onkostenvergoeding. 

Beloningsbeleid

Het bestuur van Apcg valt onder de vereisten van de WNT. Het bestuur is in 2019 onbezoldigd.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten (APCG) is gevestigd te Arnhem.

Doelstelling

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

De stichting heeft ten doel: mensen met een functiebeperking zo volledig mogelijk te laten deelnemen aan

de samenleving en voorts het verrichten van al hetgeen daarmede in de meest ruime zin verband houdt of

daarvoor bevorderlijk kan zijn.

- Anne Stomph, projectmedewerker

- Karen Verholt, beleidsmedewerker

Het Apcg is een stichting en bestaat uit een Dagelijks Bestuur, een Algemeen Bestuur en een klein bureau

ter ondersteuning van de vele vrijwilligers, die zitting hebben in diverse werkgroepen. Het Dagelijks Bestuur

bepaalt de koers, stelt het beleid vast en stuurt de bureaumedewerkers aan. Het Dagelijks Bestuur legt

verantwoording af aan het Algemeen Bestuur dat vier keer per jaar bijeen komt. Zowel de werkgroepen als

het Algemeen Bestuur zijn in de breedte door onze achterban vertegenwoordigd.

- Geert van Beukering, bestuurder
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st. Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

2.1  Bestuursverslag

Begroting voor het boekjaar 2021 € €

122.000

Scholingsproject 1.000

123.000

-

123.000

Personele lasten 95.500

Huisvestingslasten 16.000

Organisatielasten 7.000

4.500

123.000

-

-

-

-

-

-

Omvang en functie van het besteedbare vermogen

Verwachtingen voor de toekomst

Resultaat uit gewone exploitatie

Buitengewoon resultaat

Resultaat

Het vrij besteedbaar deel van het eigen vermogen is toegenomen van € 44.500 naar € 45.400. Met het

verwacht resultaat € 0 in 2021 zal het vrij besteedbaar deel van het eigen vermogen gelijk blijven aan dat

van eind 2020.

Continuïteit

De continuïteit is voor 2021 afdoende geborgd. De begroting is voor 2021 sluitend. De gemeente Arnhem

heeft de basissubsidie voor 2021 beschikbaar gesteld. Ten slotte is er een beschikbaar besteedbaar

vermogen van € 45.400. Dit tezamen is afdoende om de continuïteit voor 2021 te waarborgen.

Voor 2021 is een subsidiebeschikking van de gemeente ontvangen, de reguliere subsidieverstrekking,

gebaseerd op de algemene subsidieverordening van de gemeente Arnhem blijft vooralsnog gehandhaafd. 

Het bestuur verwacht in 20201 een aantal mutaties in het bestuur, de werving voor nieuwe bestuursleden,

waaronder de voorzitter, is reeds opgestart. 

Door het uitbreken van het coronavirus (Covid-19) en de preventieve maatregelen genomen door de

overheid zijn met name de uitvoerende activiteiten door en met onze vrijwilligers ingeperkt. 

We hopen dit in de komende coronavrije periode te kunnen inhalen waardoor de financiële gevolgen

beperkt kunnen blijven. De begroting voor 2021 is niet aangepast ten opzichte van eerdere begrotingen. 

De bureaumedewerkers werken grotendeels vanuit huis waardoor de gezondheidsrisico’s voor de

bureaumedewerkers worden geminimaliseerd en de operationele continuïteit van het Apcg gegarandeerd

kan blijven. Het bestuur zal ook in 2021 zoveel mogelijk middels videovergaderingen bijeenkomen. 

Exploitatieresultaat

Som der financiële baten en lasten

Saldo

Overige opbrengsten

Bruto exploitatieresultaat

Subsidie gemeente Arnhem

Activiteitenlasten
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st. Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

2.1  Bestuursverslag

Beleggingen

Arnhem, 17 maart 2021

Het bestuur

Momenteel worden hierin geen risico's gelopen door de stichting.

Het beleggingsbeleid van stichting APCG is er op gericht om tijdelijk niet benodigde gelden uitsluitend te

beleggen in deposito's van eerste klas Nederlandse banken of verzekeringsmaatschappijen. 
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st. Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

3.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 
Overlopende activa 567 204

567 204

Liquide middelen 47.505 47.357

Totaal activazijde 48.072 47.561

31 december 2020 31 december 2019
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st. Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

3.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal 40.792 39.801

Bestemmingsreserves 4.656 4.656

45.448       44.457       

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 674 1.154

Overige schulden 1.950 1.950

2.624 3.104

Totaal passivazijde 48.072 47.561

31 december 2020 31 december 2019
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st. Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten te Arnhem  

3.2  Staat van baten en lasten over 2020

2020 Begroting

 2020

2019

€ € €

Subsidiebaten 120.689 120.000 118.276

Overige baten 425 750 1.055

Baten 121.114 120.750 119.331

Bruto exploitatieresultaat 121.114 120.750 119.331

Personeelskosten 96.917 94.500 93.470

Overige bedrijfskosten 22.981 26.250 27.629

Beheerslasten 119.898 120.750 121.099

Exploitatieresultaat 1.216 - -1.768

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 30 - -7

Rentelasten en soortgelijke kosten -255 - -237

Som der financiële baten en lasten -225 - -244

Resultaat 991 - -2.012

Resultaat 991 - -2.012

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal 991 - -2.012

991 - -2.012
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st. Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten te Arnhem

3.3  Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.216

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen -363

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) -480

-843

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 373

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 30

Rentelasten en soortgelijke kosten -255

-225

Kasstroom uit operationele activiteiten 148

Mutatie geldmiddelen 148

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 47.357

Mutatie geldmiddelen 148

Stand per 31 december 47.505

2020
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st. Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten te Arnhem

3.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Groepsverhoudingen

Stelselwijzigingen

Schattingswijzigingen

Schattingen

Fiscale correcties over voorgaande jaren

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Stelstelwijzigingen hebben zich in het verslagjaar niet voorgedaan.

Schattingswijzigingen hebben zich in het verslagjaar niet voorgedaan.

Fiscale correcties over voorgaande jaren hebben zich niet voorgedaan in het lopende verslagjaar. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

De activiteiten van st. Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten, statutair gevestigd te

Arnhem, bestaan voornamelijk uit:

- obstakels in de fysieke en sociale omgeving weg te nemen;

- het bevorderen van gelijke rechten en kansen op deelname aan het maatschappelijk verkeer;

- het opheffen van de achterstandspositie van mensen met een functiebeperking als het gaat om inkomen,

arbeid, beeldvorming, wonen, toegankelijkheid, voorzieningen en informatie.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Weerdjesstraat 168 te Arnhem.

st. Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten, statutair gevestigd te Arnhem is ingeschreven bij

de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41048960.

Stichting Platform Chronisch zieken en Gehandicapten is niet verbonden met een groep.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van st.

Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten zich verschillende oordelen en schattingen die

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het

in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen

inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende

jaarrekeningposten.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
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st. Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten te Arnhem

3.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Afwijking van materieel belang

Vergelijking met voorgaand jaar

Bijzondere posten

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met

uitzondering van afdeling 6 ‘voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het

resultaat’. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld

in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen

en de “Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen” van de Raad voor

de Jaarverslaggeving van toepassing.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. 

De toepassing van de fiscale waarderingsgrondslag heeft geleid tot een afwijking in de waardering volgens

afdeling 6, titel 9, Boek 2 BW. Van belang voor het inzicht in het vermogen betreft met name de afwijking

in de waardering van materiële en immateriële vaste activa.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het

resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid

apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen

voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele

beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van

korter dan 1 jaar.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient

een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.
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st. Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten te Arnhem

3.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Opbrengstverantwoording

Verlenen van diensten

Kosten 

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Overheidssubsidies

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te

verrichten diensten.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in

de winst- en verliesrekening.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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st. Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

3.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Computerappa

ratuur

Inventaris Totaal 2020 Totaal 2019

€ € € €

Aanschafwaarde 16.908 4.187 21.095 21.095

Cumulatieve afschrijvingen -16.908 -4.187 -21.095 -21.095

Boekwaarde per 1 januari - - - -

Aanschafwaarde 16.908 4.187 21.095 21.095

Cumulatieve afschrijvingen -16.908 -4.187 -21.095 -21.095

Boekwaarde per 31 december - - - -

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Overlopende activa

Vooruit betaalde bedragen 567 204

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Liquide middelen

SNS spaarrekening 38.440 38.410

SNS betaalrekening 8.827 7.922

ABN Amro betaalrekening 200 983

Kas 38 42

47.505 47.357

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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st. Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

3.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2020 2019

€ €

Algemene reserve

Beginsaldo Algemene Reserve 39.801 41.813

Bestemming resultaat boekjaar 991 -2.012

Stand per 31 december 40.792 39.801

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve 4.656 4.656

2020 2019

€ €

Bestemmingsreserve

Stand per 31 december 4.656 4.656

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 674 1.154

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Overige schulden

Nog te betalen accountantskosten 1.950 1.950

De beperkte doelstelling heeft betrekking op het personeel en dient ter dekking van de frictie in loonkosten

voor de komende jaren. 

Het ingehouden deel van het resultaat over 2020 bedraagt € 991.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2020 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.
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3.5  Toelichting op de balans

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

Per 1 december 2012 is aan de huurovereenkomst met stichting Portaal een allonge toegevoegd. Voor de

looptijd van minimaal 3 jaar zal stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten een deel

van het gehuurde afstaan aan Presikhaaf Bedrijven. Voor de looptijd van de huurovereenkomst tussen

Portaal en Presikhaaf Bedrijven zullen alle verplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst tussen

stichting Portaal en stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten die betrekking hebben

op het in verhuur afgestane deel komen te vervallen en geldt een huurkorting van € 1.901 per jaar

(prijspeil 1 juli 2012). Na deze periode gelden in principe de oorspronkelijke afspraken.

Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten heeft met stichting Siza een overeenkomst

voor structureel ter beschikking stelling van personeel afgesloten. Bij beëindiging van deze overeenkomst is

stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten verantwoordelijk voor de financiële

gevolgen van de beëindiging van de relatie voor de bestaande arbeidsovereenkomst tussen stichting Siza

en de bij de stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten gedetacheerde werknemers.

Daarnaast is de stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten, binnen bestaande

mogelijkheden, verplicht medewerking te verlenen aan het zoeken van een nieuwe werkkring voor de

betreffende werknemers.

Ter beschikking stelling van personeel

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Weertjesstraat te

Arnhem. De huurverplichting bedraagt € 10.900 per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 31 december

2021.
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 Begroting 

2020

2019

€ € €

Subsidiebaten

Subsidiebaten gemeente Arnhem 120.689 120.000 118.276

Overige baten

Voorlichting scholen 425 750 1.055

Personeelskosten

Lonen en salarissen 96.706 94.000 93.321

Overige personeelskosten 211 500 149

96.917 94.500 93.470

Lonen en salarissen

Personele lasten 96.706 94.000 93.321

Overige personeelskosten
Reiskostenvergoeding 75 - 71

Scholings- en opleidingskosten 136 500 78

211 500 149

Huisvestingskosten
Huur werkruimte 11.142 11.750 10.914

Servicekosten 3.888 4.000 3.675

15.030 15.750 14.589

De subsidies zijn tot en met 2019 door de gemeente Arnhem vastgesteld.
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 Begroting 

2020

2019

€ € €

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 151 - 938

Portokosten 132 150 173

Telecommunicatie 486 500 473

Internetkosten 768 - 1.838

Kosten automatisering 609 2.000 766

Papierkosten - 100 14

Vakliteratuur 64 250 91

Overige kantoorkosten 332 - 270

2.542 3.000 4.563

Algemene kosten
Accountantskosten 2.564 2.500 2.549

Zakelijke verzekeringen 349 500 368

2.913 3.000 2.917

Activiteitenlasten
Reiskosten vrijwilligers 334 500 910

Vrijwilligersvergoedingen - 750 696

Vrijwilligers attenties 1.850 1.750 1.682

Deskundigheidsbevordering 281 1.500 2.039

Publiciteitskosten en drukwerk - - 88

PR en Representatie 31 - 145

2.496 4.500 5.560

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate rekening courant banken 30 - -7

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 255 - 237

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen van belang na balansdatum.
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4.  Overige gegevens

4.1  Verklaring

4.2  Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

4.3  Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

Rapportdatum: 17 maart 2021

Hiervoor wordt verwezen naar de onder 4.4 opgenomen accountantsverklaring.

De jaarrekening 2019 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 17 maart 2020. Het bestuur

heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Omtrent de bestemming van het resultaat zijn geen specifieke bepalingen in de statuten opgenomen.
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4.4  Controleverklaring

st. Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

Weerdjesstraat 168

6811 JH  Arnhem

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Ons oordeel

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van st. Arnhems Platform Chronisch zieken en

Gehandicapten te Arnhem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en

de winst- en verliesrekening over 2020 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van st. Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten op 31

december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming RJ 640 Organisaties zonder

winststreven.

Wij zijn onafhankelijk van st. Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten zoals vereist in de

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor

de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons

oordeel.

B. VERKLARING VAN DE IN HET RAPPORT OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die

bestaat uit: het bestuursverslag en de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: met de

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van

RJ 640 Organisaties zonder winststreven is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen

bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ 640 Organisaties zonder winststreven

en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag

en de overige gegevens in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven.

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

A. VERKLARING VAN DE IN HET RAPPORT OPGENOMEN JAARREKENING 2020

De basis van ons oordeel
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C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende

afwijkingen op ons oordeel.

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis

voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter

dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne

beheersing.

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de

entiteit.

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de

jaarrekening staan.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in

overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken

van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of

fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het

voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als

beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de

onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
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Nijmegen, 17 maart 2021

MP accountants & adviseurs

was getekend

drs M.P.L. Peters RA

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens

het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om

aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de

jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies

zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar

continuïteit niet langer kan handhaven

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en

gebeurtenissen.

Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen

toelichtingen; en
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