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1 Jaarrekening 
 

1.1 Balans per 31 december 
 
Na doorbelasting 

  

Ref.
(in Arubaanse florins)

Vaste activa

Materiële vaste activa 4.1       7,441,783      7,263,468 
      7,441,783       7,263,468 

Vlottende activa

Rekening-courant fondsen en Diensten aan Derden 4.3     12,498,420      4,256,921 

Rekening-courant Loonsubsidieregeling en 
Noodplanregeling MKB 4.4     31,455,189                 -   

Overige vorderingen en overlopende activa 4.2         332,770         380,352 
Liquide middelen 4.5       1,154,288         789,278 

    45,440,667       5,426,551 

Totaal Activa     52,882,450     12,690,019 

Kortlopende schulden

Rekening-courant fondsen en Diensten aan Derden 4.3     51,288,377    10,438,992 
Overige schulden en overlopende passiva 4.6       1,594,073      2,251,027 

    52,882,450     12,690,019 

Totaal Passiva     52,882,450     12,690,019 

2020 2019
Per 31 december Per 31 december
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1.2 Exploitatierekening 
 
 

 
 
  

Ref.
(in Arubaanse florins)

Kosten

Personeelskosten 4.8 11,241,586   13,254,327   
Afschrijvingskosten 4.1 1,189,142    992,007       
Overige beheerskosten 4.9 3,064,645    3,378,368    
Bijzondere baten en lasten (5,000)          (3,852)          

Exploitatieresutaat voor interestbaten en -lasten 15,490,373    17,620,850   

Interestbaten 4.10 (191,354)      (182,340)      
Interestlasten 4.10 1,535,757    457,554       

1,344,403      275,214       

Exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsoefening 16,834,776    17,896,064   

Doorberekend aan de fondsen en Diensten aan 
Derden

4.11 (16,834,776) (17,896,064) 

(16,834,776)   (17,896,064) 

Exploitatieresultaat na doorbelasting -                -              

2020 2019
1 januari - 31 december 1 januari - 31 december
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1.3 Kasstroomoverzicht 
 

 
  

Ref.
(in Arubaanse florins)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Afschrijvingskosten 4.1         1,189,142         992,007 
Interestbaten en -lasten 4.10       (1,344,403)       (275,214)

       (155,260)         716,793 
Mutaties in het werkkapitaal
Overige vorderingen en overlopende activa             47,582 1,956           
Overige kortlopende schulden en overlopende 
passiva          (656,954) 258,155       

       (609,372)         260,111 

Mutaties in de rekeningen courant met de fondsen

Mutaties in rekening-courant met de fondsen       32,607,886 608,852       
Mutaties in rekening-courant met Loonsubsidie-
regeling en Noodplanregeling MKB (31,455,189)    -              

      1,152,698         608,852 

Betaalde interest 4.10         1,535,757         457,554 
Ontvangen interest 4.10 (191,354)         (182,340)      

      1,344,403         275,214 

Kasstroom uit operationele activiteiten       1,732,468       1,860,970 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa 4.1       (1,367,458) (1,875,608)   

    (1,367,458)     (1,875,608)

Mutatie geldmiddelen         365,010          (14,638)

Liquide middelen aan het begin van het boekjaar 4.5         789,278         803,916 

Liquide middelen aan het einde van het boekjaar 4.5       1,154,288         789,278 

2020 2019
1 januari - 31 december 1 januari - 31 december
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2 Algemene toelichting activiteiten 
 

2.1 Algemene informatie 
 

Algemeen 

De Sociale Verzekeringsbank Aruba (‘de bank’ of ‘SVb’) is met de intreding van de status Aparte van Aruba per 1 
januari 1986 een zelfstandige bank geworden. 

De SVb is een bij Landsverordening geregelde rechtspersoon en is belast met de uitvoering van een aantal bij 
Landsverordeningen ingestelde sociale verzekeringen te weten Ziekteverzekering (ZV), Ongevallenverzekering 
(OV), Algemene Ouderdomsverzekering (AOV), Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (AWW) en Cessantia. 
Voorts voert de SVb het beheer over het Schommelfonds ZV/OV en het Schommelfonds AOV/AWW. 

Tevens is de bank belast met de uitvoeringen van Diensten aan Derden. Vanaf 1 juli 2007 heeft de Sociale 
Verzekeringsbank de werkzaamheden inzake de aanstellingskeuring, verzuimregistratie, controle, re-
integratiebegeleiding en de arbeidsomstandighedenzorg van de werknemers uit de publieke sector overgenomen van 
de Bedrijfsgezondheidsdienst (BGD). Tevens zijn de overeenkomsten die bestonden tussen de directie 
Volksgezondheid en particuliere bedrijven inzake de verzuimbeoordeling en verzuimbegeleiding van werknemers 
boven de loongrens overgegaan op de bank. 

De SVb heeft sinds het begin van de uitbraak van de Coronavirus (COVID-19) pandemie een belangrijke rol 
gespeeld in de uitvoering en ondersteuning van de programma's die door het Land ingevoerd werden om de 
verspreiding van het virus en de financiële effecten ervan op te vangen. De SVb is sinds mei 2020 belast met de 
uitvoering van de bijzondere maatregelen ter opvanging van de financiële gevolgen van de pandemie zijnde de 
Loonsubsidieregeling en de Noodplanregeling Midden- en Kleinbedrijf (MKB). 

Voor elke fonds, Diensten aan Derden, de uitvoering van de Loonsubsidieregeling alsook de Noodplanregeling 
MKB voert de bank een afzonderlijke administratie. De middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering 
van een bepaalde verzekering mogen voor geen ander doel worden aangewend dan voor die verzekering. De kosten 
van het beheer van de sociale verzekeringen worden over de sociale verzekeringen en voorzieningen verdeeld. De 
onderhavige jaarrekening heeft betrekking op de kosten voor het beheer van de sociale verzekeringen. 

Op basis van artikel 21 van de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank worden de verplichtingen van de SVb 
zonder voorbehoud gegarandeerd door het Land. 

De Sociale Verzekeringsbank is vrijgesteld voor de winstbelasting. 

De jaarrekening is opgesteld door de directie. De Raad van Toezicht en Advies heeft op 13 december 2021 besloten 
om aan de Minister van Volksgezondheid en Sport te adviseren om in te stemmen met deze jaarrekening. 

Boedelscheiding 

De in de jaarrekening verwerkte situatie per 1 januari 1986 is gebaseerd op het rapport van de commissie 
Boedelscheiding, uitgebracht in januari 1990. In dit rapport is het vermogen van de Sociale Verzekeringsbank en de 
door haar beheerde fondsen, behoudens goedkeuring van de Regeringen van de Nederlandse Antillen en Aruba, 
verdeeld. 
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Toelichting op het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde 
koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en 
uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties 
waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.  

 
Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie 
van SVb over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn 
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, 
is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijhorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 
op de betreffende jaarrekeningposten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De 
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 
herziening gevolgen heeft. 
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3 Grondslagen 
 

3.1 Algemene grondslagen 
 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
waardering van de activa en de passiva en methoden van resultaatbepaling. Activa en verplichtingen worden in het 
algemeen gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke 
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen verkrijgingsprijs. In de balans en de 
exploitatierekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 
het voorgaande jaar. De in deze jaarrekening opgenomen vergelijkende cijfers 2019 zijn daar waar nodig voor 
vergelijkingsdoeleinden aangepast. 

Vreemde valuta 

Functionele valuta 

De posten in de jaarrekening van SVb worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische 
omgeving waarin SVb haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is 
opgesteld in Arubaanse florin; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van SVb. 

Transacties, vorderingen en schulden 

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op 
transactiedatum. 

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum. 

Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald. 

3.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 

Materiële vaste activa 

Bedrijfsgebouwen en –terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op 
terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op 
balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling in hoeverre voor een materieel vast actief sprake is van een 
bijzondere waardevermindering, wordt verwezen naar betreffende paragraaf. 

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare 
kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 
waardeverminderingen. 
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Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde 
overeengekomen betalingstermijn, wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de 
verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente, rente-inkomsten ten gunste van de 
exploitatierekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht. 

Bijzondere waardeverminderingen van financiële en niet financiële vaste activa 

SVb beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde 
van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, 
wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom-genererende eenheid waartoe het actief behoort. 

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare 
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-
waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de exploitatierekening onder gelijktijdige verlaging van 
de boekwaarde van het betreffende actief. 

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is 
wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs geld 
als marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto 
kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief/ de kasstroom genererende eenheid; vervolgens worden deze 
kasstromen contant gemaakt. 

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer 
bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan 
de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn 
verantwoord. 

Ook voor financiële instrumenten beoordeelt de entiteit op iedere balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn 
voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van financiële activa. Bij objectieve 
aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt de entiteit de omvang van het verlies uit hoofde 
van de bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt dit direct in de exploitatierekening. 

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere 
waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van 
de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is 
bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. Het waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen was, 
dient te worden teruggenomen indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve 
gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te 
waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn van 
een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de exploitatierekening verwerkt. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder 
schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 
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Rekeningen-courant fondsen en Diensten aan Derden 

De rekeningen-courant fondsen en Diensten aan Derden betreft mutaties in de door de SVb aan de verschillende 
fondsen en Diensten aan Derden doorberekende algemene beheerskosten, door de SVb betaalde uitgaven voor 
rekening van de fondsen en Diensten aan Derden, alsmede de door de SVb ontvangen gelden voor de fondsen en 
Diensten aan Derden. Over de gemiddelde uitstaande rekening-courant saldi wordt door de SVb 5% interest op 
jaarbasis in rekening gebracht. Omtrent de gestelde zekerheden en aflossingen zijn geen afspraken gemaakt. De 
rekening-courant heeft een looptijd <1 jaar. 

Schulden 

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde 
kostprijs, zijnde het te ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 
Dit is meestal de nominale waarde. 

3.3 Grondslagen voor bepaling van het exploitatieresultaat 
 

Algemeen 

De belangrijkste grondslagen voor de bepaling van het exploitatieresultaat zijn in het navolgende uiteengezet. 

Opbrengsten en kosten worden ten gunste en ten laste gebracht van het boekjaar waarop deze betrekking hebben. 

Bijzondere posten 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de normale, 
niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid van de resultaten apart 
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. Hierbij worden tevens 
baten en lasten die aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend naar aard en omvang toegelicht. 

Exploitatiekosten 

Exploitatiekosten, bestaande uit personeelskosten en overige beheerskosten, worden ten laste gebracht van het 
boekjaar waarop deze betrekking hebben. 

Interestbaten en –lasten 

Interestbaten en –lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 
betreffende activa en passiva. 

Doorberekend aan de fondsen en Diensten aan Derden 

De exploitatiekosten en interestbaten en –lasten worden ten laste gebracht van het boekjaar waarop deze betrekking 
hebben en worden op grond van de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank volledig aan de diverse fondsen en 
Diensten aan Derden toegerekend. De kosten worden, voor zover zij niet direct ten laste van een fonds of Diensten 
aan Derden kunnen worden verantwoord, verdeeld op basis van de bezoldigingen van voor ieder van de fondsen en 
Diensten aan Derden werkzame personeelsleden. Voor meer toelichting hierover zie paragraaf 4.10.  
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4 Toelichting op de jaarrekening 
 

4.1 Materiële vaste activa 
 

 
 
De verzekerde waarde van de kantoorgebouwen bedraagt Afl. 5,300,000. 
Vaste activa in ontwikkeling heeft betrekking op software dat voor de SVb op maat ontwikkeld wordt. 

  

Grond, 
gebouwen en 
verbouwingen

Installaties en 
inventaris

Computers en 
toebehoren

Vaste activa in 
ontwikkeling

Totaal

(in Arubaanse florins)

1-Jan-20
Aanschafwaarde          4,424,935         2,508,197        10,493,648              18,590        17,445,370 
Cumulatieve afschrijvingen        (1,907,316)        (2,118,978)        (6,155,608)                     -        (10,181,902)

Boekwaarde          2,517,619            389,219         4,338,040              18,590          7,263,468 

Mutaties in het boekjaar
Investeringen              34,100              47,393         1,285,965                     -            1,367,458 
Desinvesteringen                     -                       -                       -                       -                       -   
Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen                     -                       -                       -                       -                       -   
Gereed gekomen activa in ontwikkeling                     -                       -                18,590             (18,590)                     -   
Afschrijvingen             (62,258)           (120,302)        (1,006,582)                     -          (1,189,142)

            (28,158)             (72,909)            297,973             (18,590)            178,316 

31-Dec-20
Aanschafwaarde 4,459,035        2,555,590        11,798,203      -                  18,812,828      
Cumulatieve afschrijvingen (1,969,574)       (2,239,280)       (7,162,190)       -                  (11,371,045)     

Boekwaarde 2,489,461        316,310           4,636,013        -                  7,441,783        

Afschrijvingspercentage 2.5% - 20% 10% - 33% 14% - 33% 0%
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4.2 Overige vorderingen en overlopende activa 
 
De overige vorderingen en overlopende activa bestaan vooral uit vorderingen op personeel en vooruitbetaalde 
kosten. De directie acht het niet noodzakelijk om per ultimo 2020 een voorziening voor oninbaarheid te treffen. De 
vorderingen hebben over het algemeen een looptijd van <1 jaar. De reële waarde benadert de boekwaarde. 

 
 

4.3 Rekeningen-courant fondsen en Diensten aan Derden 
 
Omtrent de rente, gestelde zekerheden en aflossingen – met uitzondering van de Administratie - zijn geen afspraken 
gemaakt. De rekening-courant heeft een looptijd van < 1 jaar. De rekening-courant betreft de mutaties in de door de 
SVb aan de verschillende fondsen doorberekende administratiekosten, door de SVb cq. de fondsen betaalde uitgaven 
voor rekening van andere fondsen, alsmede de door de SVb cq. de fondsen ontvangen gelden voor andere fondsen. 
Over het gemiddelde uitstaande rekening courantsaldi wordt door de SVb 5% interest op jaarbasis in rekening 
gebracht. De reële waarde benadert de boekwaarde. 
 

 
 

Per 31 december Per 31 december
2020 2019

(in Arubaanse florins)

Voorschotten personeel 78,080               117,297             
Te vorderen Land Aruba 51,281               51,281               
Vooruitbetaalde kosten 95,537               106,252             
Overige vorderingen 107,872             105,522             

             332,770              380,352 

Vorderingen Per 31 december Per 31 december
2020 2019

(in Arubaanse florins)

Rekening-courant Ziektefonds -                     1,987,992           
Rekening-courant Diensten aan Derden 2,998,420           2,268,929           
Rekening-courant Schommelfonds AOV/AWW 9,500,000           -                     

12,498,420         4,256,921           



Sociale Verzekeringsbank Aruba  13 

 
 

4.4 Rekeningen-courant Loonsubsidieregeling en Noodplanregeling MKB  
 

Omtrent de rente, gestelde zekerheden en aflossingen zijn geen afspraken gemaakt. De rekening-courant heeft een 
looptijd van < 1 jaar. De rekening-courant betreft de mutaties in de door de SVb aan de Loonsubsidieregeling en de 
Noodplanregeling MKB doorberekende personeelskosten, door de SVb betaalde uitgaven voor rekening van de 
Loonsubsidieregeling en de Noodplanregeling MKB, alsmede de door de SVb ontvangen gelden voor de 
Loonsubsidieregeling en de Noodplanregeling MKB. De reële waarde benadert de boekwaarde. 

 

4.5 Liquide middelen 
 

 

Deze bedragen staan vrij ter beschikking tot SVb. 

 

Schulden Per 31 december Per 31 december
2020 2019

(in Arubaanse florins)

Rekening courant Ziektefonds 297,108              -                     
Rekening-courant Ongevallenfonds 796,913              418,979              
Rekening-courant Weduwen- en Wezenfonds 694,606              446,912              
Rekening-courant Ouderdomsfonds 44,838,332         5,264,627           
Rekening-courant Cessantiafonds 4,661,418           4,308,474           

51,288,377         10,438,992         

Vorderingen Per 31 december Per 31 december
2020 2019

(in Arubaanse florins)

Rekening-courant Loonsubsidieregeling 30,386,723         -                     
Rekening-courant Noodplanregeling MKB 1,068,466           -                     

31,455,189         -                     

Per 31 december Per 31 december
2020 2019

(in Arubaanse florins)

Kas 932                   1,962                 
Aruba Bank N.V. - Current account 1,159,951          787,496             
Kruisposten (6,596)               (180)                  

1,154,288          789,278             
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4.6 Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 

 

 

De overige schulden hebben over het algemeen een looptijd van <1 jaar. De reële waarde benadert de boekwaarde. 

 

4.7 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
 

Operationele lease: 

1. Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van operationele lease voor de huur van kantoorruimte 
van de locatie ‘Vondellaan’ als volgt te specificeren: 

Huurverplichting: 

In het jaar 2021:  Afl. 275,000 
Totaal   Afl. 275,000 
 
De huurovereenkomst wordt jaarlijks verlengt met 1 jaar. Dit in verband met nieuwbouwplannen. 

2. Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van operationele lease voor de huur van kantoorruimte 
van de locatie ‘Sun Plaza’ en de locatie te ‘Flemmingstraat’ als volgt te specificeren: 

Huurverplichting: 

In het jaar 2021:  Afl. 184,322 
Totaal   Afl. 184,322 

 

Per 31 december Per 31 december
2020 2019

(in Arubaanse florins)

Crediteuren               272,916               528,084 
Te betalen lonen en salarissen               252,155               542,802 
Te betalen loonbelasting en sociale premies               706,659            1,070,394 
Te betalen accountants- en advieskosten               223,134                 93,076 
Overige schulden en overlopende passiva               139,210                 16,671 

           1,594,073            2,251,027 
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4.8 Personeelskosten 

 

Het gemiddeld aantal personeelsleden van SVb over 2020 bedraagt 110 (2019: 114). 

Conform het verzoek van de Minister-president van Aruba om op salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden van 
personeel van overheidsbedrijven en overige overheidsentiteiten inkortingen te laten plaatsvinden is de 
salarisinkorting bij de SVb per mei 2020 ingevoerd. Het totaalbedrag dat vanaf mei 2020 t/m december 2020 is 
ingehouden op het salaris van het personeel en de directeur en op vergadering vergoeding van de Raad van Toezicht 
& Advies van de SVb bedraagt Afl.7877,392 welk is overgemaakt naar de door de overheid aangewezen 
bankrekening (CBA Fase). 

 

De overige personeelskosten worden als volgt gespecificeerd: 

 

 

 

 

 

1 januari - 31 december 1 januari - 31 december
2020 2019

(in Arubaanse florins)

Salarissen 8,567,315                       9,968,574                       
Pensioenbijdrage 903,307                          938,891                          
Sociale lasten 1,246,889                       1,498,422                       
Overige personeelskosten 524,075                          848,440                          

11,241,586                     13,254,327                     

1 januari - 31 december 1 januari - 31 december
2020 2019

(in Arubaanse florins)

Personeelsvereniging SVb -                                5,204                            
Cursussen, bij- en herscholing A&G 2,596                            22,539                          
Cursussen, bij- en herscholing 5,481                            18,471                          
Losse krachten 193,516                         265,286                         
Consumptiegoederen 7,841                            5,204                            
Representatiekosten 756                               1,160                            
Bijdrage ziektemelding SVb werknemers 28,000                          28,000                          
Kosten Raad van Toezicht en Advies 60,136                          86,883                          
Speciale projecten personeel 65,242                          73,806                          
Reorganisatie A&G 5,654                            20,106                          
Personeelsactiviteiten -                                135,284                         
Overig 154,853                         186,497                         

524,075                         848,440                         
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4.9 Overige beheerskosten 

 

 

4.10 Interestbaten en –lasten 

 

 

  

1 januari - 31 december 1 januari - 31 december
2020 2019

(in Arubaanse florins)

Huisvestingkosten 1,127,822                      1,181,322                      
Kantoorkosten 1,411,773                      1,414,914                      
Accountants-, administratie-, automatiserings- en 
advieskosten 367,596                        550,054                        

Overige algemene kosten 157,454                        232,078                        

3,064,645                      3,378,368                      

1 januari - 31 december 1 januari - 31 december
2020 2019

(in Arubaanse florins)

Interestbaten
Interestlasten uit rekening-courantposities met de 
fondsen en Diensten aan Derden 173,956                        163,671                        

Interestbaten uit voorschotten aan personeel 17,398                          18,669                          

191,354                        182,340                        
Interestlasten
Interestlasten uit rekening-courantposities met de 
fondsen en Diensten aan Derden 1,535,757                      457,554                        

1,535,757                      457,554                        
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4.11 Doorberekend aan de fondsen en Diensten aan Derden 
 
In 2020 en 2019 zijn de niet direct aan individuele fondsen en Diensten aan Derden toe te rekenen exploitatiekosten 
en interestbaten en -lasten onder toepassing van de navolgende percentages toegerekend aan diverse fondsen en 
Diensten aan Derden: 

 
 

4.12 Beoordeling impact van COVID-19 virus 
 
Sinds het uitbreken van de COVID-19 virus op Aruba in maart 2020 heeft de directeur de impact op de toekomstige 
resultaten, kasstromen en financiële positie van de Administratie beoordeeld. De directeur benadrukt dat het op de 
datum van opstellen van deze jaarrekening onzeker is om in te schatten wat de uiteindelijke impact van het 
Coronavirus zal zijn op de (Arubaanse) economie en de toekomstige resultaten, kasstromen en financiële positie van 
de Administratie. 
 
Voor wat betreft de kosten zijn dezen gedurende 2020 aan de ene kant toegenomen daar de organisatie de 
protocollen van het Land ten aanzien van het beheersen van het Coronavirus heeft geïmplementeerd, waaronder het 
geschikt maken van werkplekken en het mogelijk maken van thuiswerken. Aan de andere kant zijn de kosten tot het 
noodzakelijke beperkt om de impact op de totaliteit te minimaliseren en waar nodig te reduceren. 
 
Voor wat betreft de inkomsten is de Administratie geheel afhankelijk van de ontwikkelingen in de liquiditeitspositie 
van de fondsen van de volks- en werknemersverzekeringen. Zodoende behoren de inkomsten van de Administratie 
tot de verplichtingen die gegarandeerd zij door het Land zoals genoemd onder artikel 21 lid 1 van de 
Landsverordening Sociale Verzekeringsbank. 
 

1 januari - 31 december 1 januari - 31 december
2020 2019

(in Arubaanse florins)

Toe te rekenen exploitatiekosten en 
interestbaten- en lasten
Ziektefonds 9,914,485                     11,299,697                   
Ongevallenfonds 2,189,850                     2,496,259                     
Ouderdomsfonds 3,892,506                     3,110,988                     
Weduwen- en wezenfonds 324,669                       319,981                       
Cessantiafonds 604,358                       641,741                       
Diensten aan derden (91,092)                        27,398                         

16,834,776                   17,896,064                   
Toe te rekenen percentages
Ziektefonds 63.65% 63.54%
Ongevallenfonds 14.48% 14.83%
Ouderdomsfonds 16.55% 16.31%
Weduwen- en wezenfonds 1.81% 1.64%
Cessantiafonds 2.52% 2.62%
Diensten aan derden 0.99% 1.06%

100% 100%
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Gebaseerd op de beoordeling van de impact van het Coronavirus voor het jaar 2021 en verder, en rekening houdend 
met de onzekerheden die bestaan op moment van opstellen van deze jaarrekening, concludeert de directeur dat er 
geen sprake is van een materiële onzekerheid die ernstige twijfel kan doen rijzen of de Administratie haar 
activiteiten voort kan zetten en is derhalve de jaarrekening 2020 opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling.  
 

4.13 Gebeurtenissen na balansdatum 
 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum. 
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5 Controleverklaring 
 



   

Grant Thornton Aruba
L.G. Smith Boulevard 62
Oranjestad
Aruba

T +297 522 1647
F +297 582 4864

  

Ons oordeel 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Sociale Verzekeringsbank Aruba per 31 december 2020 en van het resultaat en de 
kasstromen over 2020 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
waardering van de activa en passiva en methoden van resultaatbepaling.

Wat we hebben gecontroleerd

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Sociale Verzekeringsbank Aruba te Aruba gecontroleerd.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020; 
2. de exploitatierekening over 2020;
3. het kasstroomoverzicht over 2020; en
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is de in 
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor waardering van de activa en passiva en methoden 
van resultaatbepaling.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de International Standards on Auditing 
(ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

Onafhankelijkheid

Wij zijn onafhankelijk van Sociale Verzekeringsbank Aruba zoals vereist in de International Ethics 
Standards Board for 
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Benadrukking van de beoordeling door de Directeur van de impact van het 
coronavirus (COVID-19)

Wij vestigen de aandacht op paragraaf 4.12 'Beoordeling impact van COVID-19 virus' in de toelichting 
van de jaarrekening, die de beoordeling door de Directeur van de impact van het coronavirus (COVID-
19) beschrijft.

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant

Onze referentie: 132313/ A-32356

Aan: de Directeur en de Raad van Toezicht en Advies van de 
Sociale Verzekeringsbank Aruba
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Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de 
accountantscontrole

Verantwoordelijkheden van de Directeur en de Raad van Toezicht en Advies voor de 
jaarrekening

De Directeur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor waardering van de activa en 
passiva en methoden van resultaatbepaling, en voor een zodanige interne beheersing die de Directeur 
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 de Directeur afwegen of Sociale Verzekeringsbank Aruba in 
staat is om zijn werkzaamheden in continuïteit uit te voeren. Op grond van het genoemde 
verslaggevingsstelsel moet de Directeur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij de Directeur het voornemen heeft om Sociale Verzekeringsbank 
Aruba te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. De Directeur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of Sociale Verzekeringsbank Aruba zijn bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening.

De Raad van Toezicht en Advies is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van Sociale Verzekeringsbank Aruba.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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.

Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen 
ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van onregelmatigheden, waaronder 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.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de International Standards on 
Auditing (ISAs), ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een 
redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg 
van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit: 

-

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 Sociale Verzekeringsbank Aruba; 
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- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de Directeur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 

- Het vaststellen dat de door de Directeur 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 Sociale Verzekeringsbank 
Aruba zijn 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 Sociale Verzekeringsbank 
Aruba zijn continuïteit niet langer kan handhaven; 

- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de Raad van Toezicht en Advies 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. 

Aruba, 17 december 2021
Grant Thornton Aruba

Origineel getekend door Edsel N. Lopez
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