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Stichting Entrea/Lindenhout-groep

5.1 JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

31-dec-17 31-dec-16

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 631.199 637.964

Materiële vaste activa 15.559.532 16.675.088

Financiële vaste activa 40.205 40.205

Totaal vaste activa 16.230.936 17.353.257

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 10.625.149 12.910.472

Vorderingen uit hoofde van subsidies & facturatie 1.875.303 3.019.826

Liquide middelen 8.275.227 8.270.690

Totaal vlottende activa 20.775.679 24.200.988

Totaal activa 37.006.615 41.554.245

31-dec-17 31-dec-16

PASSIVA € €

Eigen vermogen

Kapitaal 825.805 825.805

Algemene reserve 18.384.559 16.773.141

Bestemmingsfonds Jeugdhulp Gelderland 327.664 327.664

Bestemmingsreserves 1.659.105 2.011.268

Totaal eigen vermogen 21.197.133 19.937.878

Voorzieningen 2.050.523 1.041.782

Langlopende schulden 4.157.723 6.204.100

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van subsidies 28.433 1.295.919

Kortlopende schulden en overlopende passiva 9.572.803 13.074.566

Totaal kortlopende schulden 9.601.236 14.370.485

Totaal passiva 37.006.615 41.554.245

Pagina 3



Stichting Entrea/Lindenhout-groep

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

Realisatie Realisatie

2017 2016

 € €

OPBRENGSTEN:

Opbrengsten Jeugd- en Opvoedhulp 61.132.975 59.625.780

Overige bedrijfsopbrengsten 10.855.121 15.724.142

Som der bedrijfsopbrengsten 71.988.096 75.349.922

LASTEN:

Personeelskosten 45.015.735 46.325.973

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 1.491.343 1.646.581

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 220.000

Overige bedrijfskosten 24.078.020 23.378.118

Som der bedrijfslasten 70.585.098 71.570.672

BEDRIJFSRESULTAAT 1.402.998 3.779.250

Financiële baten en lasten -140.410 -724.438

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 1.262.588 3.054.812

Buitengewone baten en lasten 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 1.262.588 3.054.812

Vennootschapsbelasting 3.333 11.314

RESULTAAT NA BELASTINGEN 1.259.255 3.043.498

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ €

Algemene reserve 673.567 2.162.978

Bestemmingsreserves 585.688 880.520

Bestemmingsfonds Jeugdhulp Gelderland 0 0

1.259.255 3.043.498
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

2017 2016

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.402.998 3.779.250

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 1.491.343 1.646.581

- bijzondere waardevermindering vaste activa 0 220.000

- mutaties voorzieningen 1.008.741 -2.028.382

2.500.084 -161.801

Veranderingen in vlottende middelen:

- effecten 0 923.766

- onderhanden projecten trajecten 0 0

- vorderingen 2.285.323 -4.325.564

- vorderingen/schulden uit hoofde van subsidies -122.963 -3.184.886

- kortlopende schulden (excl. schulden aan 

kredietinstellingen) -4.314.932 6.263.840

-2.152.572 -322.844

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.750.510 3.294.605

Ontvangen interest 4.015 10.963

Betaalde interest -144.425 -732.191

Betaalde winstbelasting -3.333 0

-143.743 -721.228

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.606.767 2.573.377

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -297.165 -737.212

Desinvesteringen materiële vaste activa 147.180 1.006.177

Investeringen immateriële vaste activa -219.038 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -368.655 268.965

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 900.000 4.300.000

Aflossing / vrijval langlopende schulden -2.133.575 -5.010.660

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.233.575 -710.660

Mutatie geldmiddelen 4.537 2.131.682

Stand geldmiddelen per 1 januari 8.270.690 6.153.532

Stand geldmiddelen per 31 december 8.275.227 8.270.690
Mutatie geldmiddelen 4.537 2.117.158

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 ALGEMEEN

Gegevens rechtspersoon

Activiteiten

Groepsverhoudingen

Stichting de Springplank

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
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Ds. G. Boerstichting

Stichting Entrea/Lindenhout-groep is statutair gevestigd te Nijmegen en heeft haar feitelijke (hoofd)vestiging op 

Heijenoordseweg 1 te Arnhem. KvK nummer 68436246.

Stichting Entrea/Lindenhout-groep houdt zich bezig met het bieden van hulp aan jeudigen die in hun 

ontwikkeling/schoolcarriere vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen, alsmede het gezin waar die jeugdigen deel 

van uitmaken. De activiteiten zijn gericht op het voorkomen, verminderen of opheffen van problemen of 

stoornissen van pedagogische, geestelijke, sociale of lichamelijke aard die de ontwikkeling van jeugdigen naar 

volwassenheid ongunstig kunnen beinvloeden, dan wel het zelfstandig maatschappelijk functioneren 

belemmeren.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep 

behoren. Dit betreft de volgende stichtingen:

- Stichting Entrea/Lindenhout-groep

- Stichting Lindenhout

- Beheerstichting Vrienden van het werk van Johannes van 't Lindenhout

- Stichting Entrea Jeugdzorg

- Stichting Entrea Onderwijs

- Praktikon BV

Op grond van RJ 640 zijn de volgende stichtingen buiten de consolidatie gebleven:

- Stichting de Springplank te Apeldoorn

- Ds. G. Boerstichting te Nijmegen

Stichting Lindenhout heeft in deze entiteiten geen overwegende zeggenschap

Lindenhout is tezamen met nog twee andere Stichtingen, te weten Karakter en GGNet, participant in de Stichting 

de Springplank. De Springplank wordt bestuurd door Lindenhout, Karakter en GGNet gezamenlijk, waarbij elke 

partij een gelijke mate van zeggenschap heeft. Onderstaand de gegevens ultimo 2016 omdat de gegevens over 

2017  nog niet definitief bekend zijn: 

- Vermogen per 31 december 2016: € 1.142.480

- Resultaat over 2016: € 243.710

- Lindenhout betaalt huisvesting en facilitaire diensten van de Springplank tegen marktconforme condities.

Hierbij is tevens rekening gehouden met (subsidie)bepalingen zoals opgenomen in de contracten met de diverse 

gemeenten. 

Tussen Lindenhout en deze Stichting bestaat een zakelijke verhouding. Zo is de ds. Boerstichting  te Nijmegen 

eigenaar van panden die Lindenhout tegen betaling gebruikt. Bestuurlijk zijn beide stichtingen onafhankelijk. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling Jeugdwet en de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs.
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Continuïteit

Stelselwijzigingen
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Er zijn geen indicaties van materiële onzekerheden met betrekking tot de financiële continuïteit. Deze 

jaarrekening is daarom opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Er is voor Stichting Lindenhout sprake van een stelselwijziging betreffende de verwerking van de kosten voor 

groot onderhoud.

Tot en met de jaarrekening 2016 is er gewerkt met een voorziening voor de kosten van groot onderhoud, vanaf 

de jaarrekening 2017 worden de kosten van groot onderhoud, waar mogelijk volgens de algemene 

activeringscriteria, geactiveerd. De niet te activeren kosten worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie 

gebracht. In de jaarrekening 2017 zijn de vergelijkende cijfers van 2016 aangepast naar aanleiding van deze 

stelselwijziging.

De reden voor deze stelselwijziging is de bestuurlijke fusie tussen Lindenhout en Entrea in 2017. Vanaf de 

jaarrekening 2017 worden de cijfers van deze organisaties geconsolideerd. Er is daarom een vergelijking 

opgesteld tussen de waarderingsgrondslagen van Entrea en Lindenhout, waaruit naar voren is gekomen dat er 

verschillend met de kosten voor groot onderhoud werd omgegaan. In het licht van het feit dat in de internationale 

opvattingen het geen gemeengoed meer is om dergelijke kosten via een voorziening te laten lopen is besloten 

om voor de moedermaatschappij de werkwijze van Entrea over te nemen. Om de grondslagen bij consolidatie 

consistent toe te passen leidt dit tot een stelselwijziging voor Lindenhout.

Het effect van deze stelselwijziging is als volgt:

Terugwerkende kracht 2016 > vrijval voorziening ten gunste van het eigen vermogen: € 520.536

Correctie dotatie onderhoudsvoorziening 2017 > ten gunste van exploitatie: € 48.000

Correctie onttrekkingen onderhoudsvoorzieining 2017 > geactiveerd: € 105.270

Correctie onttrekkingen onderhoudsvoorziening 2017 > ten laste van exploitatie: € 74.588
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vergelijking met voorgaand jaar

Salderen

Gebruik van schattingen

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Onderhanden werk
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De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten 

vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met verwerkte verliezen en gedeclareerde termijnen. 

Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat wordt geen 

winst toegerekend.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen 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 daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

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

specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op 

posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 

van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen 

van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 

waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 

vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. 

Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die 

op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een 

bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar onderstaande paragraaf Bijzondere waardeverminderingen 

vaste activa.

- Een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen 

gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en

- Het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De grondslagen voor waardering en voor resultaatbepaling zijn grotendeels gelijk gebleven ten opzichte van 

voorgaand jaar. Er heeft zich gedurende het verslagjaar binnen de entiteiten Stichting Entrea Jeugdzorg en 

Stichting Lindenhout een schattingswijziging voorgedaan met betrekking tot de disconteringsvoet. De 

disconteringsvoet is op basis van de huidige rentetarieven naar beneden bijgesteld naar 1,5%. 

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend 

indien en voor zover:
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Financiële vaste activa

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa

Vervreemding van vaste activa

Financiële instrumenten
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Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). 

Deze worden door de instelling gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische 

kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een 

apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een 

derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening.

Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, 

worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare 

transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen 

reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct 

toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden 

verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Voor de bepaling van de bedrijfswaarde is bij het contant maken van de kasstromen een disconteringsvoet 

gehanteerd van 5%. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en-

verliesrekening.

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.

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 

effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

De Stichting 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 de activa vastgesteld. 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.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de 

afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen of zijn deze als herinvesteringssubsidie 

of waarborghypotheek onder de langlopende schulden opgenomen.

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde, 

gewoonlijk de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Vervolgens worden deze 

vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

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. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en 

kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten. Rentelasten gedurende 

de bouw worden niet geactiveerd.

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich 

voordoen. 

De volgende afschrijvingspercentages (in procenten van de aanschafwaarde minus eventuele restwaarde) 

worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen : 0% - 2,5% - 4%- 5%

• Machines en installaties : 5% - 10%

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 20%

• Leermiddelen: 12,5%
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Kapitaal

Algemene reserve

Bestemmingsreserves

Bestemmingsfondsen

Aanwending van bestemmingsreserves en -fondsen

Voorzieningen

Algemeen
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Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal, Algemene reserve, 

Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, en na 

eerste verwerking tegen de geamortiseerde kostprijs. Dit is in het algemeen de nominale waarde. Een 

voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

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 de nominale waarde.

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 contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen af te wikkelen, tenzij het effect van de tijdswaarde van te verwaarlozen betekenins is. Als 

disconteringsvoet voor de contantmaking is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties 

gehanteerd.

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de onderliggende Stichtingen ingebracht kapitaal.

Onder Algemene reserve is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde organen 

binnen de statutaire doelstellingen van de Stichting vrij kunnen beschikken.

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de Stichting een beperktere 

bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.

Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht 

dan op grond van de statuten zou bestaan.

Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden in de resultatenrekening 

verantwoord, en via de resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve gebracht.

Wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves welke door de daartoe bevoegde organen of 

instanties worden aangebracht, worden als overige mutatie binnen het eigen vermogen verwerkt.
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening voor verlieslatende contracten

Voorziening langdurig zieken

Schulden
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Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de nominale waarde van de verwachte 

loonkosten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet 

zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2017 vallen, gebaseerd op 100 % 

gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar. De voorziening is opgenomen ter dekking van de 

kosten van medewerkers die landurig ziek zijn en naar verwachting zullen instromen in de WIA.

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.

Voor Entrea Onderwijs geldt dat gewerkt wordt met een fictieve indiensttredingsleeftijd van 25 jaar

Voorziening wachtgelden

Voorziening arbeidsongeschiktheid

De voorziening voor arbeidsongeschiktheid wordt gevormd voor:

- de doorbetalingsverplichting van salaris aan arbeidsongeschikte medewerkers. Hierbij wordt rekening gehouden 

met de revalidatiekans. De voorziening heeft betrekking op de eerste 2 jaren van arbeidsongeschiktheid.

- de transistievergoeding voor medewerkers die arbeidsongeschikt uit dienst zijn gegaan.

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe 

te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. 

Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Voor zover niet anders is 

vermeld komt dit overeen met de nominale waarde.

De voorziening is opgenomen voor verlieslatende huurcontracten en tegen nominale waarde. Dit betreft 

contracten waarbij de verplichting c.q. de kosten volgens uitgevoerde bedrijfswaardeberekeningen in de toekomst 

niet terugverdiend kunnen worden.

Voor een aantal werknemers die, conform de CAO Jeugdzorg, in aanmerking komen voor de wachtgeldregeling, 

is een voorziening gevormd. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de meerjarenbegroting van de 

wachtgelden per werknemer en contant gemaakt.
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Overheidssubsidies  (anders dan als vergoeding voor zorgverlening)

Opbrengsten Jeugd- en Opvoedhulp

Opbrengsten uit onderwijsactiviteiten

Overige bedrijfsopbrengsten

Personeelskosten

Periodiek betaalbare beloningen
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De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies 

zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als 

bate in de staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen 

verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van 

voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn 

verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. Geoormerkte OCW-subsidies 

(doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het 

jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende 

passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is

verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn 

is verlopen op balansdatum.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de 

verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming 

van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 

historische kosten. 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.

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. 

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het 

desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Onder opbrengsten Jeugd- en Opvoedhulp worden de baten verantwoord uit hoofde van geleverde prestaties op 

het gebied van verleende jeugdzorg. Als realisatiemoment geldt het moment waarop de betreffende prestaties op 

grond van de geldende voorschriften of richtlijnen geleverd is.

De overige bedrijfsopbrengsten kunnen worden verdeeld in opbrengsten voor het leveren van goederen en 

opbrengsten voor het leveren van diensten.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met 

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Lonen en salarissen en andere personeelslasten worden verantwoord in de periode waarin personeel op grond 

van de arbeidsvoorwaarden het recht op beloning verkrijgt. Sociale lasten worden toegerekend aan dezelfde 

periode als de lonen en salarissen waaraan deze sociale lasten direct kunnen worden toegerekend.
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen

Afschrijvingen

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Overige bedrijfkosten

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Bijzondere posten

Financiële baten en lasten

Belastingen

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

5.1.4.5 Toelichting op het kasstroomoverzicht
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Voor Praktikon is er sprake van vennootschapsbelasting. Deze belasting wordt berekend tegen het geldende 

tarief over het resultaat van het boekjaar waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de 

winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties 

(indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

Bedrijfstakpensioenfonds voor medewerkers die werkzaam zijn binnen de onderwijs entiteit binnen de groep:

Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een 

pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen 

opgebouwd. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever en 

een deel door de werknemer wordt betaald. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor 

zover de  dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar 

financiële verplichtingen) dit toelaat. Zowel de dekkingsgraad als de beleidsdekkingsgraad zijn gestegen. De 

dekkingsgraad steeg van 96,7% naar 104,4%.

De beleidsdekkingsgraad is in 2017 met 9,8%-punt  toegenomen; van 91,7% primo jaar naar 101,5%.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 

bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de 

kasstroom uit operationele activiteiten. Het gedeelte van de kasstroom dat betrekking heeft op de aflossing van 

de langlopende lening, wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij 

geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en de terugname hiervan worden onder deze rubriek 

verantwoord. Zie verder de toelichting op deze post in paragraaf 5.1.4.2.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 

afschrijvingen.

De Stichting heeft twee pensioenregelingen. De belangrijkste kenmerken hiervan zijn:

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

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op 

grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Bedrijfstakpensioenfonds voor medewerkers die werkzaam zijn binnen de zorg/onderzoeks entiteiten binnen de 

groep:

Entrea/Lindenhout-groep heeft voor bijna al haar werknemers een toegezegde bijdrageregeling. Hiervoor in 

aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op het gemiddeld verdiende 

loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Entrea/Lindenhout-groep. De 

verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Entrea/Lindenhout-groep draagt hiervoor de premies af waarvan de 

helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.

De pensioenrechten worden jaarlijk geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds 

(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Ultimo maart 2018 

is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 99,8%. Entrea/Lindenhout-groep heeft geen verplichting tot het 

voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PFZW, anders dan het effect van hogere 

toekomstige premies.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige 

afschrijvingen aangepast.

In de jaarrekening is geen segmentering toegepast.

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

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

verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve 

rente worden meegenomen.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Kosten ontwikkeling software BergOp 631.199 637.964

Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom 0 0

Kosten van goodwill die van derden is verkregen 0 0

Overige 0 0

Totaal immateriële vaste activa 631.199 637.964

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

Kosten 

ontwikkeling 

software BergOp

Kosten van 

concessies, 

vergunningen en 

rechten van 

intellectuele 

eigendom

Kosten van 

goodwill die van 

derden is 

verkregen Overig Totaal

€ € € € €

Boekwaarde per 1 januari 637.964 0 0 0 637.964

Bij: investeringen 219.038 0 0 0 219.038

Af: investeringssubsidies 0 0 0 0 0

Af: afschrijvingen 225.803 0 0 0 225.803

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0 0 0 0

Af: desinvesteringen 0 0 0 0 0

Boekwaarde per 31 december 631.199 0 0 0 631.199

Aanschafwaarde 1.666.907 0 0 0 1.666.907

Cumulatieve waardeverminderingen 0 0 0 0 0

Cumulatieve afschrijvingen 1.035.708 0 0 0 1.035.708

Boekwaarde per 31 december 631.199 0 0 0 631.199

Gehanteerde afschrijvingspercentages 20 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toelichting:

Investeringen hebben betrekking op de verdere ontwikkeling van de internetdatabase BergOp. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 12.899.884 13.509.370

Machines en installaties 926.806 1.022.252

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 677.604 973.979

Andere bedrijfsmiddelen 104.685 125.220

Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 6.353

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële vaste activa 950.553 1.037.914

Totaal materiële vaste activa 15.559.532 16.675.088

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

Bedrijfs-

gebouwen en 

terreinen

Machines en 

installaties

Andere vaste 

bedrijfs-middelen, 

technische en 

administratieve 

uitrusting Subtotaal

€ € € €

Boekwaarde per 1 januari 2017 13.509.370 1.022.252 973.979 15.505.601

Bij: investeringen 141.553 19.496 132.677 293.726

Af: investeringssubsidies 0 0 0 0

Af: afschrijvingen 628.889 114.313 429.052 1.172.254

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0 0 0

Af: desinvesteringen 122.150 629 0 122.779

Boekwaarde per 31 december 2017 12.899.884 926.806 677.604 14.504.294

Aanschafwaarde 24.172.834 3.216.124 7.720.615 35.109.573

Cumulatieve waardeverminderingen 1.380.572 0 0 1.380.572

Cumulatieve afschrijvingen 9.892.378 2.289.318 7.043.011 19.224.707

    

Boekwaarde per 31 december 2017 12.899.884 926.806 677.604 14.504.294

Gehanteerde afschrijvingspercentages 0 - 2½ - 4 - 5 5 - 10 20
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

Andere 

Bedrijfsmiddelen

Vooruit-

betalingen op 

MVA

Niet aan het 

bedrijfsproces 

dienstbare 

materiële vaste 

activa Totaal

€ € € €

Boekwaarde per 1 januari 2017 125.220 6.353 1.037.914 16.675.088

Bij: investeringen 9.792 -6.353 0 297.165

Af: investeringssubsidies 0 0 0 0

Af: afschrijvingen 30.327 0 62.960 1.265.541

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0 0 0

Af: desinvesteringen 0 0 24.401 147.180

Boekwaarde per 31 december 2017 104.685 0 950.553 15.559.532

Aanschafwaarde 412.536 0 2.175.805 37.697.914

Cumulatieve waardeverminderingen 0 0 0 1.380.572

Cumulatieve afschrijvingen 307.851 0 1.225.252 20.757.810

    

Boekwaarde per 31 december 2017 104.685 0 950.553 15.559.532

Gehanteerde afschrijvingspercentages 12½ 0 0 - 2½ - 5

Toelichting:

Pagina 16

De desinvestering houdt verband met de verkoop in 2017 van het gebouw aan de St. Jacobslaan te Nijmegen. De boekwinst is 

verantwoord onder de overige bedrijfsopbrengsten.

Naast panden in eigendom heeft de organisatie ook panden gehuurd. Er zijn geen huurpanden die leegstaan. Voor de panden die 

gehuurd worden bij de Stichting de Springplank is een voorziening opgenomen voor  een verlieslatend contract voor een bedrag van 

€ 92.039

De "niet aan het bedrijfsproces dienstbare MVA" betreft een aantal leegstaande panden die in eigendom zijn. Twee van deze panden 

zijn medio 2018 verkocht. 

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de 

economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Deelnemingen 0 0

Vorderingen op deelnemingen 0 0

Overige effecten 40.205 40.205

Overige vorderingen 0 0

Totaal financiële vaste activa 40.205 40.205

Deelnemingen

Overige 

vorderingen

Vorderingen op 

participanten en 

op 

maatschappijen 

waarin wordt 

deelgenomen Overige effecten Totaal

€ € € € €

Boekwaarde per 1 januari 0 0 0 40.205 40.205

0

Boekwaarde per 31 december 0 0 0 40.205 40.205

Toelichting:
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De post overige effecten ad. € 40.205 betreft het op een Robeco-rekening geplaatst kapitaal uit de nalatenschap van H. van der 

Velde, overleden te Kampen in 1889. Het bedrag van € 40.205 is de verkrijgingswaarde. De beurswaarde per 31 december 2017 

bedraagt € 195.000. (2016: € 179.000).Volgens de bepalingen van dit legaat is verkoop of overdracht niet toegestaan. Om 

Lindenhout te ontheffen van de verplichtingen uit het testament is door een advocaat/procureur een verzoek bij de rechter ingediend 

conform artikel 134 boek 4 BW in werking.



3. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Vorderingen op debiteuren 7.289.266 10.647.640

SWV (Samenwerkingsbestanden) 301.018 10.602

Vordering op Stichting tot Dienstverlening aan Entrea 0 18.006

Rekening Courant Praktikon 0 0

Overige vorderingen 94.292 24.681

Waarborgsommen 100 5.816

Voorschotten personeel (w.o. fietsplan) 10.311 15.092

Te ontvangen projecten 136.601 134.607

Project automatisering 25.014 0

Vooruitbetaalde bedragen:

452.582 395.752

Nog te factureren bedragen 96.182 281.155

 

Nog te ontvangen bedragen:

Te ontvangen ziekengelden 4.245 6.496

WGA-premie 807 4.554

Opbrengst verkoop Neerbosch en Nijhoffgaarde 1.427.511 824.212

663.293 267.485

Overige vorderingen en overlopende posten 109.939 263.851

Gymzaalvergoeding 13.988 10.523

Totaal vorderingen en overlopende activa 10.625.149 12.910.472

Toelichting:

De reële waarde van de vorderingen wijkt niet significant af van de boekwaarde.
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De vorderingen op debiteuren zijn sterk gedaald onder invloed van een verbetering van het debiteurenproces op J&O opbrengsten. 

Enerzijds door een versterking van de debiteurenbewaking en anderzijds door een verbetering in het betaalgedrag van gemeenten.

De post diverse nog te ontvangen bedragen van € 663.939 heeft hoofdzakelijk betrekking op een nog te ontvangen bijdrage vanuit 

de TAJ, verband houdend met eventueel te betalen wachtgelden.

De post Vooruitbetaalde bedragen heeft betrekking op de betaling in 2017 aan gezinshuizen voor de maand januari 2018.

Diverse nog te ontvangen bedragen

De vordering op de samenwerkingsverbanden heeft betrekking op nog te ontvangen inkomsten uit de invulling van de 

trekkingsrechten en groeibekostiging.

Diverse vooruitbetaalde bedragen

De voorziening die in aftrek is gebracht op de vorderingen op debiteuren bedraagt € 141.294

De post "Opbrengst verkoop Neerbosch en Nijhoffgaarde" heeft betrekking op de verkoop sinds eind 2015 van enkele percelen en 

panden waarop waarborghypotheken rustten.Vanwege onduidelijkheid over de afhandeling van deze waarborghypotheken, is de 

opbrengst hiervan op verzoek van het Ministerie van VWS ondergebracht op een derdenrekening bij de notaris en staan derhalve 

nog niet ter vrije beschikking van Lindenhout. De totale vordering bedraagt ultimo 2017 ruim € 1.4 mln.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

4. Vorderingen uit hoofde van subsidies & facturatie

31-dec-17 31-dec-16

€ €

Ministerie van OCW 375.873 378.876

Vorderingen 1.499.430 2.640.950

Totaal te verrekenen subsidies & facturaties 1.875.303 3.019.826

Toelichting:

Vorderingen

Vorderingen J&O op gemeenten 1.777.996 2.841.939

Nidos 279.000 163.739

Voorziening debiteuren Gemeentes -557.566 -364.728

 

1.499.430 2.640.950

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Spaarrekeningen 2.025.336 975.275

Bankrekeningen 6.243.860 7.284.383

Kassen 6.031 11.032

Totaal liquide middelen 8.275.227 8.270.690

Toelichting:
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Op de vorderingen aan gemeentes is een voorziening voor onibaarheid getroffen voor ruim € 557.000. De daling van het 

totaalbedrag aan vorderingen vanuit J&O subsidies valt te verklaren uit een verbeterd debiteurenproces. 

De liquide middelen op zowel de Spaar- als de lopende rekeningen staan ter vrije beschikking, met inachtneming van afgegeven 

bankgaranties.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Kapitaal 825.805 825.805

Algemene reserve 18.384.559 16.773.141

Bestemmingsfonds Jeugdhulp Gelderland 327.664 327.664

Bestemmingsreserves 1.659.105 2.011.268

Totaal eigen vermogen 21.197.133 19.937.878

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Kapitaal 825.805 0 0 825.805

Algemene reserve 16.773.141 673.567 -937.851 18.384.559

Bestemmingsfonds Jeugdhulp Gelderland 327.664 0 0 327.664

Bestemmingsreserves 2.011.268 585.688 937.851 1.659.105

19.937.878 1.259.255 0 21.197.133

0

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

De specificatie en het verloop zijn als volgt : 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

€ € € €

Bouwkostensubsidie WBH Neerbosch 954.828 0 954.828 0

Onderhoud (Onderwijs) 67.212 0 0 67.212

Praktikon 234.128 0 -16.977 251.105

YOIN 755.100 585.688 0 1.340.788

Totaal bestemmingsreserves 2.011.268 585.688 937.851 1.659.105

Toelichting:

Bestemmingsfonds Jeugdhulp Gelderland

Bestemmingsfonds Praktikon B.V.

Bestemmingsreserve YOIN
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In het verleden zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport diverse bouwkostensubsidies aan Lindenhout 

verleend voor objecten gevestigd op Neerbosch. De meeste van deze subsidies zijn gebaseerd op de bouwkostensubsidieregeling 

van 1963. Op grond van deze bouwsubsidieregeling kan 2% per jaar afgeschreven worden op verleende bouwsubsidies. Deze vrijval 

van de schuld wordt via de resultaatbestemming ten gunste van de reserve vermindering bouwkostensubsidie geboekt. 

Bouwkostensubsidie WBH Neerbosch

De reserve wordt gevormd uit exploitatieresutaten van de 100% deelneming in Praktikon B.V.

De instroom bij YOIN is afhankelijk van de toestroom van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Deze instroom is moeilijk te 

voorspellen. Om de risico's te beperken wordt er zo veel mogelijk met kortlopende contracten (medewerkers en huisvesting) gewerkt. 

Aangezien dit niet volledig kan, is er sprake van een bestemmingsreserve YOIN. Deze reserve is gevormd ter dekking van eventuele 

frictiekosten bij toekomstige afbouw van de activiteiten van YOIN. Het volledige resultaat van YOIN in 2017 is toegevoegd aan de 

reserve. Indien alle activiteiten van YOIN zijn gestopt zal de reserve vrijvallen.

Op verzoek van de Provincie Gelderland werd tot en met 2014 het resultaat gesplitst naar Gelders, Overijssels en 

Gemeentelijk/overig. Het Gelders resultaat is toegevoegd aan het Bestemmingsfonds Jeugdhulp Gelderland. Dit fonds wordt 

aangewend ten behoeve van kosten voor activiteiten die overeenkomen met het doel van de subsidie waaruit de reserve is gevormd, 

transitiekosten en frictiekosten.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

7. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 31-dec-2017

€ € € € €

Voorziening voor:

  - wachtgeld 101.524 814.872 41.428 10.232 864.736

  - arbeidsongeschiktheid 273.100 221.615 162.128 43.578 289.009

  - jubileumverplichtingen 542.392 356.626 94.277 0 804.741

  - verlieslatende contracten 124.191 0 0 32.154 92.037

575 0 0 575 0

Totaal voorzieningen 1.041.782 1.393.113 297.833 86.539 2.050.523

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

31-dec-2017

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 523.784

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.526.739

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 140.536

2.050.523

Toelichting voorziening:

8. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Overige langlopende schulden 4.157.723 6.204.100

Totaal langlopende schulden 4.157.723 6.204.100

Het verloop is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Stand per 1 januari 6.623.776 7.334.436

Bij: nieuwe leningen 900.000 4.300.000

Af: aflossingen 2.133.575 5.010.660

Stand per 31 december  5.390.201 6.623.776

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.232.478 419.676

Stand langlopende schulden per 31 december 4.157.723 6.204.100

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.232.478 419.676

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 4.157.723 6.204.100

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 2.831.442 2.021.866

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Voor een gedetailleerd schema van de langlopende schulden: zie paragraaf 5.1.5
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  - Spaarverlof

De voorzieningen voor jubilieumverplichtingen zijn bepaald volgens de netto contante waarde berekening waarbij een discontovoet 

van 1,5% gehanteerd is. Het totaal van de voorzieningen in 2017 is bijna verdubbeld. De verlaging van de gehanteerde discontovoet 

van 4% naar 1,5% als gevolg van de lage rentestand heeft hier een belangrijke invloed op gehad.
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Hypothecaire leningen  

Als zekerheden ten behoeve van beide kredietfaciliteiten aan de ING-bank N.V. zijn gesteld:

Bankhypotheek op de panden: (Hoogte inschrijving € 6.000.000)

Zorgcomplex, 1e rang, gelegen aan:

Kaaplandstraat 51 a en 51 b te Nijmegen

Dorpsstraat 39 te Oosterhout

Johannes Vijghstraat 36-38 te Nijmegen

Scherpenkampweg 49 te Nijmegen

Scherpenkampweg 51 te Nijmegen

Als zekerheden ten behoeve van deze kredietfaciliteit aan de ING-Bank N.V. zijn gesteld:

Bankhypotheek op de panden: (Hoogte inschrijving € 2.000.000)

Zorgcomplex, 1e in rang, gelegen aan:

Hengstdal te Nijmegen

Ubbergse Holleweg te Ubbergen

Beukenlaan te Ubbergen

Als zekerheden ten behoeve van deze kredietfaciliteit aan de ING-Bank N.V. zijn gesteld:

Bankhypotheek op de panden: (Hoogte inschrijving € 1.000.000)

Zorgcomplex, 1e rang, gelegen aan:

Scherpenkampweg 73 te Nijmegen

Scherpenkampweg 77 te Nijmegen

Zuring 88 te Cuijk

Er is een negatieve pledge/pari passu en cross default verklaring van toepassing.
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In de balans staat een tweetal hypothecaire leningen opgenomen ondergebracht bij de ING-Bank N.V. voor een totaal bedrag van € 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

9. Schulden uit hoofde van subsidies

31-dec-17 31-dec-16

€ €

Ministerie van VWS 0 760.000

Gemeenten 28.433 535.919

Totaal te verrekenen subsidies 28.433 1.295.919

Toelichting:

31-dec-17 31-dec-16

Ministerie van VWS

Terug te betalen subsidie TAJ 0 760.000
0 760.000

Gemeenten

Diverse gemeentelijke projecten 15.919 535.919

Jeugd- en Opvoedhulp 12.514 0
28.433 535.919

10. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Crediteuren 934.153 1.050.490

Verstrekt werkkapitaal 0 4.457.822

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 1.232.478 419.676

Belastingen en sociale premies 2.164.191 2.181.761

289.903 442.607

Nog te betalen salarissen 48.366 60.295

Vakantietoeslag 1.477.481 1.540.355

Vakantiedagen 520.782 550.564

Te betalen huur Scheidingsweg 196.828 0

Af te dragen BTW 55.663 75.982

Diverse nog te betalen kosten 1.265.629 1.671.776

Door te betalen aan derden 1.029.999 575.125

Overige schulden 357.330 48.113

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 9.572.803 13.074.566

Toelichting:

De reële waarde van de kortlopende schulden wijkt niet significant af van de boekwaarde.
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Alle kortlopende schulden hebben een verwachte resterende looptijd van minder dan een jaar.

Schulden terzake pensioenen 

Ondanks een sterke toename in de aflossingsverplichting op het kortlopende deel van de langlopende lening en de "door te betalen 

posten aan derden" daalt het totaalsaldo van de kortlopende schulden. De voornaamste reden hiervan is de terugbetaling in 2017 

van het in 2016 door deze gemeenten verstrekte werkkapitaal.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

11. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

betaalbaar 

binnen 1 jaar

betaalbaar

 1-5 jaar

betaalbaar

 na 5 jaar

Totaal 

31-dec-17

€ € € €

Huur 519.000 1.478.000 2.039.000 4.036.000

Leaseverplichting auto's 10.000 14.000 0 24.000

529.000 1.492.000 2.039.000 4.060.000
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Ter zekerstelling van huurverplichtingen is door SNS Bank N.V. voor € 31.657 aan bankgaranties afgegeven.

De Stichting heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende contracten en overeenkomsten.

Afgegeven bankgaranties
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Overzicht langlopende schulden ultimo 2017

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 

looptijd
Soort lening

Werke-

lijke-rente

Restschuld 1 

januari 2017

Nieuwe 

leningen 

in 2017

Aflossing / 

Vrijval in 

2017

Restschuld 

31 

december 

2017

Aflossing / 

Vrijval 2018

langlopend 

deel 31 

december 

2017

Restschuld over 

5 jaar

Rest 

looptijd in 

jaren eind 

2017

Aflos-

sings-

wijze

Gestelde 

zekerhede

n

€ % € € € € € €

Overige langlopende schulden

Prov. Gelderland 237.063 Herinvesteringssubs. 0,00% 186.190 0 5.927 180.263 5.927 174.336 150.628 31 lineair Geen

Prov. Gelderland 171.277 Herinvesteringssubs. 0,00% 77.074 0 4.282 72.792 4.282 68.510 51.382 17 lineair Geen

Ministerie van VWS 1-jan-59 45.969 Waarborghypotheek 0,00% 45.969 0 45.969 0 0 0 0 0  Geen

Ministerie van VWS 1-jan-66 126.242 50 Waarborghypotheek 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 lineair Geen

Ministerie van VWS 1-jan-66 135.816 50 Waarborghypotheek 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 lineair Geen

Ministerie van VWS 1-jan-69 401.868 50 Waarborghypotheek 0,00% 16.078 0 16.078 0 0 0 0 0 lineair Geen

Ministerie van VWS 1-jan-69 420.019 50 Waarborghypotheek 0,00% 16.795 0 16.795 0 0 0 0 0 lineair Geen

Ministerie van VWS 1-jul-70 677.176 50 Waarborghypotheek 0,00% 40.626 0 40.626 0 0 0 0 0 lineair Geen

Ministerie van VWS 1-jul-70 408.629 50 Waarborghypotheek 0,00% 24.514 0 24.514 0 0 0 0 0 lineair Geen

Ministerie van VWS 1-jul-71 787.853 50 Waarborghypotheek 0,00% 63.029 0 63.029 0 0 0 0 0 lineair Geen

Ministerie van VWS 1-jan-71 329.444 50 Waarborghypotheek 0,00% 26.355 0 26.355 0 0 0 0 0 lineair Geen

Ministerie van VWS 1-jul-74 835.409 50 Waarborghypotheek 0,00% 116.945 0 116.945 0 0 0 0 0 lineair Geen

Ministerie van VWS 1-jan-74 302.081 50 Waarborghypotheek 0,00% 42.288 0 42.288 0 0 0 0 0 lineair Geen

Ministerie van VWS 1-jul-74 197.349 50 Waarborghypotheek 0,00% 27.629 0 27.629 0 0 0 0 0 lineair Geen

Ministerie van VWS 8-okt-80 161.646 Waarborghypotheek 0,00% 161.646 0 161.646 0 0 0 0 0  Geen

Ministerie van VWS 29-jan-86 119.223 Waarborghypotheek 0,00% 119.223 0 119.223 0 0 0 0 0  Geen

Staat der Nederlanden 3-jun-77 614.005 Waarborghypotheek 0,00% 614.005 0 0 614.005 0 614.005 614.005 0  Geen

Staat der Nederlanden 5-nov-79 29.244 Waarborghypotheek 0,00% 29.244 0 0 29.244 0 29.244 29.244 0  Geen

Staat der Nederlanden 12-aug-80 756.731 Waarborghypotheek 0,00% 756.731 0 0 756.731 0 756.731 756.731 0  Geen

Staat der Nederlanden 19-jul-82 29.452 Waarborghypotheek 0,00% 29.452 0 0 29.452 0 29.452 29.452 0  Geen

Stg. BWH 1-jul-95 48.554 27 Lening o/g 6,00% 9.983 0 2.269 7.714 2.269 5.445 0 4 lineair Geen

Ds. G. Boerstichting 1-jan-07 0 10 Huurkoop 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 lineair Geen

ING bank 1-jul-16 3.200.000 10 Hypotheek 3,30% 3.120.000 0 320.000 2.800.000 320.000 2.480.000 1.200.000 9 lineair div. panden

ING-bank (1) 1-jul-16 1.100.000 10 Hypotheek 2,70% 1.100.000 0 1.100.000 0 0 0 0 0 - div. panden

ING-bank (2) 19-jul-17 900.000 1 Hypotheek 1,90% 0 900.000 0 900.000 900.000 0 0 1 - div. panden

Totaal 12.129.436 6.623.776 900.000 2.133.575 5.390.201 1.232.478 4.157.723 2.831.442

ING-bank (1) Dit leningsdeel is medio 2017 afgelost en hiervoor is in de plaats gekomen het leningdeel van € 900.000 (19 juli 2017).

ING-bank (2) De rente bedraagt 3 maands euribor met een opslag van 1,9%. Looptijd bedraagt 1 jaar en aflossing geschiedt met vrijgekomen middelen uit verkoop  panden aan Scherpenkampweg te Nijmegen.
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In 2017 zijn de nog resterende percelen van het voormalige Kinderdorp Neerbosch te Nijmegen verkocht, nadat eerder al een deel was verkocht in 2014. Daarnaast is in 2016 het pand aan de Nijhoffgaarde verkocht. Het Ministerie van 

VWS heeft ingestemd met het verzoek tot doorhaling van de waarborghypotheken. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over in hoeverre het royement van deze waarborghypotheken "om niet" kan worden afgegeven. Dit is het 

gevolg van het feit dat niet duidelijk is hoe dit zich verhoudt tot de mededingingswetgeving. 
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5.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

BATEN

12. Opbrengsten Jeugd- en Opvoedhulp en Onderwijs

Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Rijkssubsidies (OCW) 6.399.800 6.583.919

Subsidies SWV 1.315.216 972.238

Gemeenten (waaronder J&O) 53.010.657 51.004.614

Overige 407.302 1.065.009

Totaal 61.132.975 59.625.780

Realisatie Realisatie

Nadere specificatie 12. Opbrengsten Jeugd- en Opvoedhulp en Onderwijs 2017 2016

€ €

Rijkssubsidies (OCW)

Ministerie van Veiligheid en Justitie 0 0

Ministerie van OCW 6.399.800 6.583.919

Ministerie van VWS 0 0

0 0

6.399.800 6.583.919

Subsidies SWV

Samenwerkingsverbanden Onderwijs 1.315.216 972.238

0 0

1.315.216 972.238

Gemeenten (waaronder J&O)

Diverse gemeentelijke projecten 1.027.646 1.411.457

Jeugd- en Opvoedhulp 51.598.372 49.199.448

Gemeentelijke bijdragen Onderwijs 384.639 393.709

  
53.010.657 51.004.614

Overige

Onderaanneming 407.302 979.906

Provinciale subsidie 0 6.128

Transformatiefee 0 78.975

  
407.302 1.065.009
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De belangrijkste bron van inkomsten bestaan uit J&O opbrengsten. Deze zijn 4% gestegen ten opzichte van vorig 

jaar. De onder de overige inkomsten vermelde bedragen hebben betrekking op de inkomsten uit 

onderaannemerschap. Deze zijn ten opzichte van voorgaand jaar gedaald.

De inkomsten vanuit het ministerie OCW zijn licht gedaald als gevolg van een daling van het aantal leerlingen 

binnen onderwijs. Daartegenover staat een stijging in de inkomsten vanuit de samenwerkingsverbanden als gevolg 

relatieve hoge tussentijdse instroom van leerlingen.

Toelichting op de afwijking tussen 2017 en 2016: 



Stichting Entrea/Lindenhout-groep

5.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

BATEN

13. Overige bedrijfsopbrengsten

Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Overige opbrengsten:

Opbrengst vrij toegankelijke hulp (PGB) 4.084 30.748

Overeenkomsten van opdracht en detacheringen 1.975.656 3.264.297

Overige omzet (VWS subsidie) 1.231.909 4.727.919

YOIN 4.420.332 4.440.870

Verhuur onroerend goed 547.011 543.547

Boekresultaat verkoop vastgoed 731.672 912.239

Licentie inkomsten BergOp 1.048.244 1.020.590

Projectinkomsten Praktikon 650.768 578.199

Overige opbrengsten 235.322 197.633

Ouderbijdragen 10.123 8.100

Totaal 10.855.121 15.724.142

14. Personeelskosten

Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Lonen en salarissen 33.344.863 34.713.285

Sociale lasten 5.357.809 5.415.479

Pensioenpremies 3.270.553 3.273.549

Ontvangen ziekengelden -579.817 -522.230

Diverse overige personeelskosten 2.528.819 1.976.423

Subtotaal 43.922.227 44.856.506

Personeel niet in loondienst 1.093.508 1.469.467

Totaal personeelskosten 45.015.735 46.325.973

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

Jeugdhulpverlening 545 565

Onderwijs 110 107

Onderzoek 19 17

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van FTE's 674 689

15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

- immateriële vaste activa 225.803 182.707

- materiële vaste activa 1.265.540 1.463.874

Totaal afschrijvingen 1.491.343 1.646.581
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Toelichting op de afwijking tussen 2017 en 2016: 

Toelichting op de afwijking tussen 2017 en 2016: 

Toelichting op de afwijking tussen 2017 en 2016: 

De overige bedrijfsopbrengsten zijn met bijna € 5,0 miljoen gedaald. Dit wordt grotendeels veroorzaakt een daling van 

de subsidie Transitie Autoriteit Jeugd, verstrekt ter compensatie van de financiële gevolgen van de transitie van de 

Jeugdzorg. De ontvangen subsidie in 2017 was circa 3,5 mln lager dan in 2016.

Daarnaast zijn in Arnhem de medewerkers die gedetacheerd waren bij de wijkteams definitief overgegaan naar deze 

wijkteams, waardoor de detacheringsopbrengsten zijn gedaald. Tenslotte is de boekwinst op verkoop van vastgoed in 

2017 circa € 0,2 mln lager dan voorgaand jaar.

De YOIN-baten bestaan uit baten vanuit het Nidos en baten vanuit gemeenten. Nidos voert als onafhankelijke (gezins-

)voogdij instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen. Voor 

YOIN jongeren die niet onder verantwoordelijkheid van het Nidos vallen worden baten vanuit de gemeenten 

ontvangen. 

De totale personeelslasten in zijn circa 3% gedaald. Wanneer geen rekening gehouden wordt met de kosten van 

personeel niet in loondienst dalen de kosten circa 2,3%. Dit is minder dan dat op basis van de daling in fte verwacht 

mag worden. De oorzaak hiervan is een een dotatie aan de wachtgeldvoorziening en de jubilieumvoorziening 

(neerwaartse aanpassing disconteringsvoet).

De daling wordt veroorzaakt doordat een aantal grote investeringen uit voorgaande jaren inmiddels volledig zijn 

afgeschreven. Daarnaast is het een gevolg van het afstoten van meerdere panden.
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5.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

LASTEN

16. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- materiële vaste activa 0 220.000

Totaal 0 220.000

17. Overige bedrijfskosten

Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Apparaatkosten 2.958.603 3.678.479

Automatiseringskosten 1.965.338 1.966.157

Huisvestingskosten 3.635.664 3.184.147

Verzorgingskosten 15.518.415 14.549.335

Totaal overige bedrijfskosten 24.078.020 23.378.118

18. Financiële baten en lasten

Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2017 2016

€ €

Rentebaten 4.015 9.324

Resultaat deelnemingen 0 0

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 0 0

Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 0 2.708

Subtotaal financiële baten 4.015 12.032

Rentelasten en bankkosten -144.425 -736.470

  

Subtotaal financiële lasten -144.425 -736.470

Totaal financiële baten en lasten -140.410 -724.438

Toelichting op de afwijking tussen 2017 en 2016: 

Het verschil in realisatie tussen beide jaren houdt verband met de kosten van de afkoop van derivaten in 2016. De

hiermee gepaarde kosten bedroegen circa € 0,6 mln. Vanuit de ING bank is bericht ontvangen over een

compensatieregeling. Vooruitlopend op een definitieve afrekening heeft Stichting Entrea Jeugdzorg in 2017 een

voorschot van € 0,1 mln ontvangen. Deze gelden zijn niet in het resultaat 2017 verantwoord.

Pagina 28

Toelichting op de afwijking tussen 2017 en 2016: 

Toelichting op de afwijking tussen 2017 en 2016: 

In 2016 heeft er een bijzondere waardevermindering ad. € 220.000 plaatsgevonden op het terrein aan de 

Heijenoordseweg / Diependalseweg te Arnhem

De apparaatskosten zijn gedaald met 20%. Belangrijkste oorzaak is de start van YOIN in 2016 die dat jaar heeft geleid 

tot hoge kosten voor de inrichting van de opvanglocaties.

De huisvestingskosten zijn met 14% gestegen. Belangrijkste oorzaak is de toename van het aantal huurpanden voor 

met name YOIN.

De verzorgingskosten stijgen met 7%. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de kosten van gezinshuizen bij 

franchisenemers en bij derden ingekochte residentiële zorg. In deze kostenstijging is de groei van gezinshuizen terug 

te zien.  
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5.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

19. Honoraria accountant 2017 2016

€ €

De honoraria van de accountant zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 296.659 245.542

2 Overige controlewerkzaamheden 48.887 74.887

3 Fiscale advisering 22.066 26.753

4 Niet-controlediensten 5.143 6.806

Totaal honoraria accountant 372.755 353.988

Toelichting:

5.1.7 WET NORMERING TOPINKOMENS

Stichting Entrea/Lindenhout-groep is geen zorginstelling en valt daarmee niet onder de WNT wet- en regelgeving.

De WNT verantwoording van de binnen de groep vallende gelieerde stichtingen zijn opgenomen in de jaarrekeningen

van:

- Stichting Lindenhout

- Stichting Entrea Jeugdzorg

- Stichting Entrea Onderwijs
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De weergegeven honoraria voor de accountant komen overeen met de in het boekjaar ten laste van resultaat 

gebrachte totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening, voor andere controleopdrachten en totale 

honoraria voor adviesdiensten op fiscaal terrein. De activiteiten zijn uitgevoerd door een externe accountant.
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5.1 JAARREKENING

5.1.7 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 0 0

Financiële vaste activa 2 0 0

Totaal vaste activa 0 0

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 3 0 0

Vorderingen uit hoofde van subsidies 4 0 0

Liquide middelen 5 0 0

Totaal vlottende activa 0 0

Totaal activa 0 0

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

PASSIVA € €

Eigen vermogen 6

Algemene reserve 0 0

Bestemmingsfonds Jeugdhulp Gelderland 0 0

Bestemmingsreserves 0 0

Totaal eigen vermogen 0 0

Voorzieningen 7 0 0

Langlopende schulden 8 0 0

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van subsidies 9 0 0

Kortlopende schulden en overlopende passiva 10 0 0

0 0

Totaal passiva 0 0
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5.1.8 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2017

Realisatie Realisatie

Ref. 2017 2016

 € €

OPBRENGSTEN:

Opbrengsten Jeugd- en Opvoedhulp 12 0 0

Overige bedrijfsopbrengsten 13 0 0

Som der bedrijfsopbrengsten 0 0

LASTEN:

Personeelskosten 14 0 0

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15 0 0

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 16 0 0

Overige bedrijfskosten 17 0 0

Som der bedrijfslasten 0 0

BEDRIJFSRESULTAAT 0 0

Financiële baten en lasten 18 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 0 0

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ €

Algemene reserve 0 0

Bestemmingsreserves 0 0

Bestemmingsfondsen 0 0

0 0
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5.1.9 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.9.1 Algemeen
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING

De grondslagen van waardering van activa en passiva alsmede de grondslagen van resultaatbepaling zijn 

dezelfde als bij de geconsolideerde jaarrekening.
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5.1.10 toelichting enkelvoudige resultaten rekening 

14. Personeelskosten

Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: #VERW! #VERW!

€ €

Lonen en salarissen 0 0

Sociale lasten 0 0

Pensioenpremies 0 0

Diverse overige personeelskosten 0 0

Subtotaal 0 0

Personeel niet in loondienst 0 0

Totaal personeelskosten 0 0
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#VERW!

De personeelskosten 2017 bedragen € 428.419 en bestaan uit kosten van Raad van Bestuur (vanaf 01-04-2017 tot en 

met 31-12-2017) en kosten van management (vanaf 01-07-2017 tot en met 31-12-2017). Deze kosten worden volledig 

doorbelast aan de onderliggende entiteiten, waardoor de kosten per saldo nul bedragen. 



###

5.1.11 Gebeurtenissen na balansdatum

5.1.12 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
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De Raad van Toezicht van de Entrea/Lindehout-groep zal de jaarrekening 2017 in de eerstvolgende vergadering 

goedkeuren.

De Raad van Bestuur van de Stichting Entrea/Lindenhout-groep heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld op 13 juli 2018

Niet van toepassing
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5.1.14 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur Raad van Toezicht 

Stichting Entrea/Lindenhout-groep Stichting Entrea/Lindenhout-groep

daarmee optredend als bestuurder van daarmee optredend als toezichthouder van

Stichting Lindenhout Stichting Lindenhout

w.g. Mevrouw A.J. van Zon w.g. De heer R.J.W.M Coolen-van Brakel

Voorzitter Raad van Bestuur Voorzitter Raad van Toezicht

w.g. Mevrouw A.M.C. Profittlich-de Boef w.g. Mevrouw E.L. Holten

Raad van Bestuur Raad van Toezicht

w.g. De heer W.J.A. Lensen

Raad van Toezicht

w.g. Mevrouw M.J. van Strien-Sloof

Raad van Toezicht

w.g. Mevrouw M.B. Visser

Raad van Toezicht

w.g. Mevrouw D.S. Terporten-Hop

Raad van Toezicht
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 NevenvestigingenStatutaire regeling resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.2 ResultaatbestemmingControleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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