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Stichting Entrea Lindenhout

5.1 JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 432.078 483.149

Materiële vaste activa 1 12.637.190 12.915.519

Financiële vaste activa 2 40.205 40.205

Totaal vaste activa 13.109.473 13.438.873

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 3 2.736.224 4.219.090

Vorderingen uit hoofde van subsidies & facturatie 4 7.493.897 8.281.209

Liquide middelen 5 11.574.843 10.272.691

Totaal vlottende activa 21.804.964 22.772.990

Totaal activa 34.914.437 36.211.863

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

PASSIVA € €

Eigen vermogen 6

Kapitaal 825.805 825.805

Algemene reserve 19.984.958 16.702.111

Bestemmingsfonds Jeugdhulp Gelderland 0 327.664

Bestemmingsreserves 868.289 3.358.176

Totaal eigen vermogen 21.679.052 21.213.756

Voorzieningen 7 1.342.456 1.581.363

Langlopende schulden 8 2.780.056 3.105.984

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van subsidies 9 615.556 1.432.593

Kortlopende schulden en overlopende passiva 10 8.497.317 8.878.167

Totaal kortlopende schulden 9.112.873 10.310.760

Totaal passiva 34.914.437 36.211.863

0 0
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

Realisatie Realisatie

Ref. 2021 2020

 € €

OPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 12 71.308.127 70.111.137

Overige bedrijfsopbrengsten 13 8.814.255 8.540.679

Som der bedrijfsopbrengsten 80.122.382 78.651.816

LASTEN:

Personeelskosten 14 49.991.548 50.047.496

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15 1.014.451 1.069.556

Terugname bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 16 0 -462.131

Overige bedrijfskosten 17 28.507.860 27.743.825

Som der bedrijfslasten 79.513.859 78.398.746

BEDRIJFSRESULTAAT 608.523 253.070

Financiële baten en lasten 18 -120.506 -104.942

RESULTAAT BOEKJAAR 488.017 148.128

Vennootschapsbelasting 22.721 7.367

RESULTAAT NA BELASTINGEN 465.296 140.761

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020

€ €

Algemene reserve 304.586 102.222

Bestemmingsfonds Jeugdhulp Gelderland -200.642 0

Bestemmingsreserves 361.352 38.539

465.296 140.761
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

Ref. 2021 2020

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 608.523 253.070

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 1.014.451 1.069.556

- bijzondere waardevermindering vaste activa 0 -462.131

- mutaties voorzieningen -238.907 -113.407

775.544 494.018

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen 1.482.866 5.462.835

- vorderingen/schulden uit hoofde van subsidies -29.725 -4.066.241

- kortlopende schulden (excl. schulden aan 

kredietinstellingen) -379.943 -41.525

1.073.198 1.355.069

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.457.265 2.102.157

Ontvangen interest 1 188

Betaalde winstbelasting -22.721 -7.367

Betaalde interest -120.507 -105.130

-143.227 -112.309

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.314.038 1.989.848

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -797.145 -1.121.122

Investeringen immateriele vaste activa -138.283 -235.195

Desinvesteringen materiële vaste activa 250.377 1.189.186

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -685.051 -167.131

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossing / vrijval langlopende schulden -326.835 -392.425

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -326.835 -392.425

Mutatie geldmiddelen 1.302.152 1.430.292

Stand geldmiddelen per 1 januari 10.272.691 8.842.399

Stand geldmiddelen per 31 december 11.574.843 10.272.691
Mutatie geldmiddelen 1.302.152 1.430.292

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

Continuïteitsveronderstelling

convenant 2021 2020

> 25% 62% 59%

DSCR > 1,2 1,32 1,64

LtV < 50% 22% 24%

Salderen
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Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De bankconvenanten zijn als volgt:

- Er geldt een solvabiliteitsratio van minimaal 25%. Onder solvabiliteit wordt verstaan: het eigen vermogen 

uitgedrukt als percentage van het balanstotaal

- De Debt Service Cover Ratio (DSCR) dient gedurende de looptijd van de Kredietfaciliteit groter te zijn dan 1,2. 

Onder DSCR wordt verstaan de EBITDA (nettowinst voor belasting + netto rentelasten + afschrijvingen en 

afboekingen exclusief bijzondere en buitengewone baten en lasten) gedeeld door het saldo van netto 

rentelasten, reguliere aflossingen en vervangingsinvesteringen

- De Loan to Value (LtV) is kleiner dan 50%. Onder de LtV wordt verstaan de langlopende leningen ten  opzichte 

van de (taxatie) waarde van de materiële vaste activa. Indien op enig moment blijkt dat de Loan to value groter 

is dan 50%, dan zullen de aflossingen op de langlopende lening worden verhoogd.

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

diverse gemeenten. 

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

indien en voor zover:

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

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

Stichting Entrea Lindenhout is statutair gevestigd te Arnhem en heeft haar feitelijke (hoofd)vestiging op 

Heijenoordseweg 1 te Arnhem. KvK nummer 41052011.

Stichting Entrea Lindenhout houdt zich bezig met het verlenen van jeugdzorg, in het bijzonder individuele hulp, 

24-uurs verblijf, pleegzorg, observatiediagnostiek en dagbehandeling.

De enkelvoudige jaarrekening bevat de cijfers van Stichting Entrea Lindenhout  

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de volgende entiteiten opgenomen:

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

- Praktikon BV

- Stichting Entrea Onderwijs 

Op grond van RJ 655 zijn de volgende stichtingen buiten de consolidatie gebleven:

- Stichting de Springplank te Apeldoorn

- Ds. G. Boerstichting te Nijmegen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW) en daarmee de 

Richtlijn voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 655 Zorginstellingen en Titel 9 BW2. 

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

Stichting de Springplank. De Springplank wordt bestuurd door entrea lindenhout, Karakter en GGNet 

gezamenlijk, waarbij elke partij een gelijke mate van zeggenschap heeft. De gegevens zijn: 

- Resultaat over 2021: € 145.422

- Entrea lindenhout betaalt huisvesting en facilitaire diensten van de Springplank tegen marktconforme 

condities.

Ds. G. Boerstichting

Tussen entrea lindenhout en deze Stichting bestaat een zakelijke verhouding. Zo is de ds. Boerstichting  te 

Nijmegen eigenaar van panden die entrea lindenhout tegen betaling gebruikt. Bestuurlijk zijn beide stichtingen 

onafhankelijk. 

- Vermogen per 31 december 2021: € 2.283.787

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd 

op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

De gebeurtenissen rondom het coronavirus Covid-19 hebben geen nadelig effect op de activiteiten van onze 

stichting en haar financiële situatie. Op basis van de huidige omstandigheden en stand van zaken van de 

overheidsmaatregelen zien wij op dit moment geen reden om aan de positieve continiïteitsveronderstellling te 

twijfelen.

De uitkomsten van de convenanten van Stichting Entrea Lindenhout (geconsolideerd) hebben zich als volgt 

ontwikkeld:

Solvabiliteitsratio
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Gebruik van schattingen

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa
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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.

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.

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.

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.

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

worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen : 0% - 2,5% - 5%

• Machines en installaties : 5% - 10%

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 20%

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.

Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs.

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.

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.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting Entrea Lindenhout.

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.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden 

uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode, doch niet lager dan nihil.

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.

Immateriële vaste activa worden in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 

voordelen die dat actief in zich bergt, zullen toekomen aan de instelling en de kosten van dat actief betrouwbaar 

kunnen worden vastgesteld.

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd als zij de gebruiksduur van het object verlengen of leiden tot 

toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot het object. Periodiek groot onderhoud wordt volgens de 

componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende 

delen.
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vervreemding van vaste activa

Financiële instrumenten

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Kapitaal

Algemene reserve

Bestemmingsreserves

Bestemmingsfondsen

Aanwending van bestemmingsreserves en -fondsen
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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.

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.

Verstrekte leningen en overige vorderingen

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.

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal, Algemene reserve, 
Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen.

Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de Stichting 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.

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

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de 
instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans 
zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van 
het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de 
instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de 
marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de 
financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten 
gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorzieningen

Algemeen

Schulden

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Overheidssubsidies  (anders dan als vergoeding voor zorgverlening)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
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Het saldo van de resultatenrekening wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der 

lasten. 

Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 

samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft 

plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een 

vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 

omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of 

nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het 

actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer 

in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van 

waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de 

waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

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.

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.

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.

Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd tegen 

de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De 

disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer. Hierin 

zijn de risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet 

betrokken.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de 

contante waarde van in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane 

toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1,5%.

Voorziening arbeidsongeschiktheid

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante 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 2018 vallen, gebaseerd op 100 % 

gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 

1,5%.

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.



Stichting Entrea Lindenhout

5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Overige bedrijfsopbrengsten

Personeelskosten

Periodiek betaalbare beloningen

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

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

5.1.4.5 Toelichting op het kasstroomoverzicht

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT
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De Stichting heeft één pensioenregeling. De belangrijkste kenmerken hiervan zijn:

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de wet- en 

regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

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

opbrengsten voor het leveren van diensten.

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. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen 

plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

In de jaarrekening is geen segmentering van toepassing, omdat de bedrijfsactiviteiten naast de gemeentelijk 

gefinancierde jeugdzorg elk voor zich en gezamenlijk minder dan 10% van kosten en resultaat uitmaken. 

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

afschrijvingen aangepast.

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.

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

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

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

afschrijvingen.

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.

Groot onderhoud wordt geactiveerd volgens de componentenbenadering.

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.

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.

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.

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.

Stichting Entrea Lindenhout 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. De 

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

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. entrea lindenhout 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 december 

2021 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 106,6%. Entrea lindenhout heeft geen verplichting tot het 

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

toekomstige premies.



Stichting Entrea Lindenhout

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Kosten ontwikkeling software BergOp 432.078 483.149

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 432.078 483.149

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 2021 483.149 0 0 0 483.149

Bij: investeringen 138.283 0 0 0 138.283

Af: investeringssubsidies 0 0 0 0 0

Af: afschrijvingen 189.354 0 0 0 189.354

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 2021 432.078 0 0 0 432.078

Aanschafwaarde 2.296.876 0 0 0 2.296.876

Cumulatieve waardeverminderingen 0 0 0 0 0

Cumulatieve afschrijvingen 1.864.798 0 0 0 1.864.798

Boekwaarde per 31 december 2021 432.078 0 0 0 432.078

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 PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 11.003.259 11.180.559

Machines en installaties 645.360 589.654

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 818.747 848.119

Andere bedrijfsmiddelen 59.513 79.387

Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 110.311 217.800

Totaal materiële vaste activa 12.637.190 12.915.519

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 

administratie-ve 

uitrusting Subtotaal

€ € € €

Boekwaarde per 1 januari 2021 11.180.559 589.654 848.119 12.618.332

Bij: investeringen 315.884 131.955 203.549 651.388

Af: investeringssubsidies 0 0 0 0

Af: afschrijvingen 493.184 76.249 232.921 802.354

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0 0 0

Af: desinvesteringen 0 0 0 0

Boekwaarde per 31 december 2021 11.003.259 645.360 818.747 12.467.366

Aanschafwaarde 21.368.939 2.516.229 2.225.479 26.110.647

Cumulatieve waardeverminderingen 0 0 0 0

Cumulatieve afschrijvingen 10.365.680 1.870.869 1.406.732 13.643.281

    

Boekwaarde per 31 december 2021 11.003.259 645.360 818.747 12.467.366

Gehanteerde afschrijvingspercentages 0 - 2½ - 4 - 5 5 - 10 20
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

Subtotaal van 

vorige pagina

Andere 

Bedrijfsmiddelen

Vooruitbetalingen 

op MVA Totaal

€ € € €

Boekwaarde per 1 januari 2021 12.618.332 79.387 217.800 12.915.519

Bij: investeringen 651.388 2.869 142.888 797.145

Af: investeringssubsidies 0 0 0 0

Af: afschrijvingen 802.354 22.743 0 825.097

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0 0 0

Af: desinvesteringen 0 0 250.377 250.377

Boekwaarde per 31 december 2021 12.467.366 59.513 110.311 12.637.190

Aanschafwaarde 26.110.647 194.270 110.311 26.415.228

Cumulatieve waardeverminderingen 0 0 0 0

Cumulatieve afschrijvingen 13.643.281 134.757 0 13.778.038

    

Boekwaarde per 31 december 2021 12.467.366 59.513 110.311 12.637.190

Gehanteerde afschrijvingspercentages 12½ 0 - 2½ - 5

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

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

Toelichting:
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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.

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

De 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.Volgens de bepalingen van dit legaat is verkoop of 

overdracht niet toegestaan. Om Stichting Entrea 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.

De vooruitbetaling op MVA betreft de eerste betalingen voor een aantal huisvestingsprojecten m.n. voor de complexen aan de 

Heijenoordseweg te Arnhem en de Kastanjelaan te Ellecom.



Stichting Entrea Lindenhout

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

3. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Vorderingen op debiteuren 724.862 527.875

SWV (Samenwerkingsverbanden) 219.764 179.119

Vooruitbetaalde bedragen:

864.874 799.837

Nog te factureren bedragen 419.480 344.931

Nog te ontvangen bedragen:

Opbrengst verkoop Neerbosch en Nijhoffgaarde 0 1.427.511

359.207 839.369

Overige vorderingen en overlopende posten 148.037 100.448

Totaal vorderingen en overlopende activa 2.736.224 4.219.090

Toelichting:

De reële waarde van de vorderingen wijkt niet significant af van de boekwaarde.

4. Vorderingen uit hoofde van subsidies & facturatie

31-dec-21 31-dec-20

€ €

Subsidies Gemeenten 7.115.489 7.875.607

Ministerie van OCW 378.408 405.602

Totaal te verrekenen subsidies & facturaties 7.493.897 8.281.209

Toelichting:

Vorderingen

Zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 6.868.965 7.455.575

Yoin 18+ 246.524 420.032

 

7.115.489 7.875.607

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Bankrekeningen 11.573.016 10.267.914

Kassen 1.827 4.777

Totaal liquide middelen 11.574.843 10.272.691

Toelichting:

Pagina 14

Diverse nog te ontvangen bedragen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting, met inachtneming van de aan de SNS bank afgegeven 

bankgaranties.

Diverse vooruitbetaalde bedragen

Sinds eind 2015 zijn enkele percelen en panden verkocht waarop waarborghypotheken rustten. Vanwege onduidelijkheid over de 

afhandeling van deze waarborghypotheken, was de opbrengst hiervan op verzoek van het Ministerie van VWS ondergebracht op een 

derdenrekening bij de notaris. In 2021 is dit dossier door het Ministerie van VWS alsnog definitief afgerond. Het verschil tussen de 

reservering en uiteindelijke afronding is als boekresultaat verkoop onroerend goed onder de overige opbrengsten verantwoord.

Er is ultimo 2021 geen voorziening voor oninbaarheid in aftrek gebracht op de vorderingen uit hoofde van subsidies en facturatie 

(2020: 328.000).

De vordering Jeugd- en Opvoedhulp is gedaald door een verdere verbetering in de inrichting van het facturatiesysteem.

De daling van de nog te ontvangen bedragen betreft voornamelijk de in 2021 vanuit de diverse regio's ontvangen Corona-

compensatie.



Stichting Entrea Lindenhout

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Kapitaal 825.805 825.805

Algemene reserve 19.984.958 16.702.111

Bestemmingsfonds Jeugdhulp Gelderland 0 327.664

Bestemmingsreserves 868.289 3.358.176

Totaal eigen vermogen 21.679.052 21.213.756

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

Kapitaal 825.805 0 0 825.805

Algemene reserve 16.702.111 304.586 2.978.261 19.984.958

Bestemmingsfonds Jeugdhulp Gelderland 327.664 -200.642 -127.022 0

Bestemmingsreserves 3.358.176 361.352 -2.851.239 868.289

21.213.756 465.296 0 21.679.052

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

De specificatie en het verloop zijn als volgt : 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

Onderhoud/bijzondere aanvullende bekostiging onderwijs 67.212 78.788 0 146.000

Praktikon B.V. 439.725 136.229 0 575.954

YOIN 2.851.239 0 -2.851.239 0

NPO gelden 0 146.335 0 146.335

Totaal bestemmingsreserves 3.358.176 361.352 -2.851.239 868.289

Toelichting:

Bestemmingsfonds Jeugdhulp Gelderland

Bestemmingsreserve YOIN
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Bestemmingsreserve NPO

In 2021 is een bestemmingsreserve (publiek) gevormd voor NPO gelden die per 31-12-2021 nog niet besteed zijn.

Bestemmingsreserve Praktikon

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. In 2021 is de afwikkeling van de TAJ subsidie afgerond met het ministerie van 

VWS, waarbij dit fonds is gebruikt in de resultaatbestemming. 

Bestemmingsresever onderhoud onderwijs

In 2021 is de bestemmingsreserve onderwijs aangevuld tot € 146.000 naar aanleiding van een offerte voor eventueel achterstallig 

onderhoud bij een van de panden.

De bestemmingsreserve voor YOIN is jaren geleden opgesteld om de risico's te beperken voor dit organisatieonderdeel, ter dekking 

van eventuele frictiekosten bij toekomstige afbouw van de activiteiten van YOIN. Na een nieuwe risico-inventarisatie is geconcludeerd 

dat de frictiekosten minimaal zullen zijn bij eventuele afbouw, omdat sprake is van flexibiliteit in huurcontracten en 

personeeslcontracten. Om deze reden komt deze bestemmingsreserve te vervallen en wordt deze overgeheveld naar de algemene 

reserve.

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

Gemeentelijk/overig. Het Gelders resultaat werd toegevoegd aan het Bestemmingsfonds Jeugdhulp Gelderland.

De reserve wordt gevormd uit de exploitatieresultaten van de 100% deelneming in Praktikon BV. Het exploitatieresultaat wordt 

conform de bestemming van het exploitatiesaldo aan de reserve toegevoegd.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA

7. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 31-dec-2021

€ € € € €

Voorziening voor:

  - arbeidsongeschiktheid 627.812 217.392 422.067 89.960 333.177

  - jubileumverplichtingen 953.551 143.576 87.848 0 1.009.279

Totaal voorzieningen 1.581.363 360.968 509.915 89.960 1.342.456

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

31-dec-2021

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 480.318

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 465.920

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 668.196

Toelichting per categorie voorziening:

8. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Overige langlopende schulden 2.780.056 3.105.984

Totaal langlopende schulden 2.780.056 3.105.984

Het verloop is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ €

Stand per 1 januari 3.432.818 3.825.243

Af: aflossingen 326.835 392.425

 

Stand per 31 december  3.105.983 3.432.818

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 325.927 326.834

Stand langlopende schulden per 31 december 2.780.056 3.105.984

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 325.927 326.834

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 2.780.056 3.105.984

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 1.556.343 1.802.261

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

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

Als zekerheden ten behoeve van de kredietfaciliteiten aan de ING-bank N.V. zijn gesteld de volgende panden/complexen:

- Johannes Vijghstraat 36-38 te Nijmegen

- Zuring 88 te Cuijk

- Beukenlaan, Ubbergse Holleweg en Hengstdal te Nijmegen

- Heijenoordseweg 1 te Arnhem
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De daling in de hoogte van de voorzieningen is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een daling van het aantal langdurig 

arbeidongeschikte medewerkers.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

9. Schulden uit hoofde van subsidies

31-dec-21 31-dec-20

€ €

Subsidies 615.556 1.432.593

Totaal te verrekenen subsidies 615.556 1.432.593

Toelichting:

31-dec-21 31-dec-20

Gemeenten

Subsidie inzake TAJ 293.972 122.193

Subsidie Corona Zorgbonus 321.584 1.310.400
615.556 1.432.593

10. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Crediteuren 329.007 563.951

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 325.927 326.834

Belastingen en sociale premies 2.698.241 2.230.917

184.765 170.911

Nog te betalen salarissen 790.774 27.505

Vakantietoeslag 1.611.389 1.531.512

Vakantiedagen 1.229.741 1.304.520

Diverse nog te betalen kosten 1.102.343 2.508.172

Overige schulden/vooruitontvangen SWV 225.130 213.845

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 8.497.317 8.878.167

Toelichting:

De reële waarde van de kortlopende schulden wijkt niet significant af van de boekwaarde.
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De hogere schuld belastingen en sociale premies laat zich verklaren door de eindheffing over de Corona Zorgbonus 2020 en 2021 die 

begin 2022 zijn afgedragen.

In 2021 is de Corona Zorgbonus uitgekeerd aan een deel van de medewerkers en aan de gezinshuisouders. Het resterende deel van 

de ontvangen subsidie dient terugbetaald te worden aan het Ministerie van VWS.

Alle kortlopende schulden hebben een verwachte resterende looptijd van minder dan een jaar.

De stijging van de nog te betalen salarissen betreft een reservering voor de 2% CAO-verhoging over 2021 die in 2022 met 

terugwerkende kracht geëffectueerd zal worden.

De daling van de diverse nog te betalen posten betreft voornamelijk de definitieve afhandeling door het Ministerie van VWS van de 

terugbetalingsverplichting van de Waarborghypotheek m.b.t. de verkoop van onroerend goed sinds 2015.

Schulden terzake pensioenen 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

11. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

betaalbaar 

binnen 1 jaar

betaalbaar

 1-5 jaar

betaalbaar

 na 5 jaar

Totaal 

31-dec-20

€ € € €

Huur 950.000 2.029.000 509.000 3.488.000

Lease 125.000 124.000 0 249.000

1.075.000 2.153.000 509.000 3.737.000

VPB-plicht Jeugdzorg

Regeling duurzame inzetbaarheid

Investeringsverplichting

Overname IJsselstek B.V.
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Eind 2021 is Stichting Entrea Lindenhout middels een koopovereenkomst een verplichting aangegaan tot de koop van 100% van de 

aandelen in de besloten vennootschap IJsselstek B.V., op grond waarvan in 2022 de levering van aandelen heeft plaatsgevonden. De 

aangegane verplichting bedraagt € 1.520.000.

Afgegeven bankgaranties

Entrea Lindenhout heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende contracten en overeenkomsten.

In 2021 heeft het Ministerie van VWS besloten dat jeugdzorgorganisaties belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Deze 

verplichting geldt met ingang van het boekjaar 2015. Momenteel vindt afstemming plaats met de belastingdienst over de resultaten 

over de boekjaren 2015 tot en met 2019, de boekjaren voorafgaand aan de fusie van de stichtingen Entrea en Lindenhout. Het is 

noodzakelijk om hierover duidelijkheid te hebben alvorens het mogelijk is, mede door verliesverrekeningsmogelijkheden, om de 

fiscale resultaten na het fusiemoment vast te kunnen stellen. Ondanks het bekend worden van de vennootschapsbelastingplicht is in 

de jaarrekening 2021 van Entrea Lindenhout, gegeven de onzekerheden met betrekking tot de af te stemmen resultaten, dan ook 

geen vennootschapsbelasting berekend over het resultaat van het boekjaar 2021 c.q. de voorliggende jaren. 

In 2013 is op het gebouw aan de Tapirstraat 2 te Nijmegen een appartementsrecht gevestigd.

Stichting Entrea Onderwijs heeft met Nederrijn Schoonmaak B.V. een overeenkomst afgesloten voor de 

schoonmaak werkzaamheden. De jaarlijkse kosten bedragen € 33.000

Stichting Entrea Onderwijs huurt van Stichting Conexus een gymnastieklokaal. De jaarlijkse kosten bedragen € 23.400. Stichting 

Entrea Onderwijs huurt van Stichting Conexus extra onderwijsruimte. Vanaf het schooljaar 2020-2021 is deze extra ruimte flink 

uitgebreid. De jaarlijkse kosten inclusief extra uitbreiding bedragen € 85.000.

Praktikon heeft met de Radboud Universiteit Nijmegen een huurcontract afgesloten. Het contract heeft ultimo 2021 een looptijd tot 31 

december 2022. De opzegtermijn van huurder en verhuurder is respectievelijk 6 en 12 maanden. Zowel huurder als verhuurder 

hebben niet voor 31 december 2021 gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot opzegging. Het contract is daarmee verlengd voor een 

periode van 12 maanden tot 31 december 2023. De waarde van de aangegane huurverplichtingen bedraagt per 31 december 2021 

circa € 60.000. Met een aantal opdrachtgevers zijn overeenkomsten afgesloten voor het verrichten van onderzoek en geven van 

onderwijs. Diverse van deze overeenkomsten zijn meerjarig. Per 31 december 2021 was de grootte van de order portefeuille circa € 

2.000.000. Voorzieningen voor garantieverplichtingen, voortkomend uit onderzoekswerk, hoeven niet te worden getroffen.

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

Met ingang van 1 september 2014 is in het Onderwijs de regeling duurzame inzetbaarheid in werking getreden. Ten tijde van het 

opstellen van de jaarrekening is gebleken dat het onmogelijk is een inschatting te maken van de hieruit

voortvloeiende verplichtingen. Wel is duidelijk dat deze verplichtingen per persoon gering zijn en dat het over

een relatief gering aantal personeelsleden gaat. Derhalve is besloten voor 2021 geen voorziening te treffen.

In 2021 is een investeringsverplichting aangegaan met EromesMarko voor aanschaf schoolmeubilair voor de 

locatie Tiel die deels in 2021 en deels in 2022 geleverd wordt. Het totaalbedrag van de aangegane verplichting bedraagt 

€ 23.000 (incl. BTW). Eind 2021 is de factuur voor de 1e termijn ontvangen voor een bedrag van € 7.000. 

Resterende verplichting per 31-12-2021 nog € 16.000.



Stichting Entrea Lindenhout

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Overzicht langlopende schulden ultimo 2021

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 

looptijd
Soort lening

Werke-

lijke-rente

Restschuld 1 

januari 2021

Nieuwe 

leningen 

in 2021

Aflossing / 

Vrijval in 

2021

Restschuld 

31 

december 

2021

Aflossing / 

Vrijval 2022

langlopend 

deel 31 

december 

2021

Restschuld 

over 5 jaar

Rest 

looptijd in 

jaren eind 

2021

Aflos-

sings-

wijze

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

Overige langlopende schulden

ING-bank 1-jul-16 2.000.000 Hypotheek 3,30% 1.840.000 0 320.000 1.520.000 320.000 1.200.000 0 5 lineair div. panden

Prov. Gelderland 237.063 Herinvesteringssubs. 0,00% 162.479 0 5.928 156.551 5.927 150.624 126.911 27 lineair Geen

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

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

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

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

Stg. BWH 1-jul-95 48.554 27 Lening o/g 6,00% 907 0 907 0 0 0 0 0 lineair Geen

Totaal 3.715.049 3.432.818 0 326.835 3.105.983 325.927 2.780.056 1.556.343

2                 
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In 2021 hebben er alleen reguliere aflossingen en vrijvallen op de bestaande leningen plaatsgevonden en is er geen aanvullende financiering aangetrokken.



Stichting Entrea Lindenhout

5.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

BATEN

12. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning en Onderwijs

Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Rijkssubsidies (OCW) 8.457.086 8.363.676

Gemeenten 62.312.590 61.165.203

Overige 538.451 582.258

Totaal 71.308.127 70.111.137

Realisatie Realisatie

2021 2020

€ €

Rijkssubsidies (OCW)

Ministerie van Veiligheid en Justitie 0 0

Ministerie van OCW 8.457.086 8.363.676

Ministerie van VWS 0 0

8.457.086 8.363.676

Gemeenten (waaronder J&O)

Diverse gemeentelijke projecten 1.479.717 1.875.501

Zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 60.422.345 58.775.022

Gemeentelijke bijdragen Onderwijs 410.528 514.680

  
62.312.590 61.165.203

Overige

Onderaanneming 538.451 582.258

  
538.451 582.258
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De stijging van de inkomsten komen met name uit de inkomsten J&O, waarbij vooral de inkomsten uit Verblijf en 

Gezinshuizen zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar als gevolg van extra gezinshuizen die zich bij entrea lindenhout 

hebben aangesloten.

Toelichting op de afwijking tussen 2021 en 2020: 

Nadere specificatie 12. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning en Onderwijs



Stichting Entrea Lindenhout

5.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

BATEN

13. Overige bedrijfsopbrengsten

Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Overeenkomsten van opdracht en detacheringen 1.815.058 1.889.347

Overige omzet (VWS subsidie) 79.200 37.485

Nidos 2.666.651 2.777.141

Verhuur onroerend goed 339.677 307.722

Boekresultaat verkoop vastgoed 817.017 609.813

Projectinkomsten Praktikon 754.012 861.411

Licentie inkomsten BergOp 1.536.497 1.335.935

Overige opbrengsten 806.143 721.825

 

Totaal 8.814.255 8.540.679

14. Personeelskosten

Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Lonen en salarissen 36.839.928 36.351.904

Sociale lasten 5.869.677 6.110.178

Pensioenpremies 3.923.567 3.624.193

Diverse overige personeelskosten 1.569.412 2.550.109

Subtotaal 48.202.584 48.636.384

  

Personeel niet in loondienst 1.788.964 1.411.112

Totaal personeelskosten 49.991.548 50.047.496

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

Jeugdhulpverlening 551 551

Onderwijs 108 112

Onderzoek 23 23

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van FTE's 682 686

15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

- immateriële vaste activa 189.354 210.201

- materiële vaste activa 825.097 859.355

Totaal afschrijvingen 1.014.451 1.069.556
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Toelichting op de afwijking tussen 2021 en 2020: 

Toelichting op de afwijking tussen 2021 en 2020: 

Toelichting op de afwijking tussen 2021 en 2020: 

Daarnaast zijn ook de inkomsten uit de BergOp-licenties toegenomen.

Enerzijds dalen de personeelskosten ten opzichte van vorig jaar door een veel lagere mutatie in de reservering voor 

vakantiedagen bij diverse overige personeelskosten. In 2020 zijn de (overlopende) vakantiedagen van alle 

medewerkers geïnventariseerd en geregistreerd, wat resulteerde in een forse dotatie in de reservering. De 

reservering ultimo 2021 is vrijwel gelijk aan de reservering per ultimo 2020, met dus een minimaal dotatie tot gevolg. 

Anderzijds stijgen de personeelkosten door een reservering voor de 2% CAO-verhoging over 2021 die in 2022 met 

terugwerkende kracht geëffectueerd zal worden. Daarnaast zijn in 2021 de pensioenpremies verhoogd en vielen de 

premies voor sociale lasten lager uit.

De hoogte van de afschrijvingskosten 2021 is vergelijkbaar met 2020. Er zijn geen grote investeringen gedaan in 

2021.

Het boekresultaat verkoop vastgoed betreft de verkoop van de Nijhoffgaarde te Zutpen in 2016/2017 en de daarmee 

samenhangende definitieve afwikkeling van de bijbehorende waarborghypotheek met het ministerie van VWS.
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5.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

LASTEN

16. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- materiële vaste activa 0 -462.131

Totaal 0 -462.131

17. Overige bedrijfskosten

Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Apparaatkosten 1.499.598 1.342.576

Automatiseringskosten 3.169.610 3.320.169

Huisvestingskosten 3.819.025 3.884.738

Verzorgingskosten 20.019.627 19.196.342

Totaal overige bedrijfskosten 28.507.860 27.743.825

18. Financiële baten en lasten

Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Rentebaten 1 188

  

Subtotaal financiële baten 1 188

Rentelasten en bankkosten -120.507 -105.130

  

Subtotaal financiële lasten -120.507 -105.130

Totaal financiële baten en lasten -120.506 -104.942
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Toelichting op de afwijking tussen 2021 en 2020: 

Toelichting op de afwijking tussen 2021 en 2020: 

Vanwege de gestegen marktwaardes zijn in 2020 de gehele bijzondere waardeverminderingen van zowel het terrein 

aan de Heijenoordseweg 1 te Arnhem als van de panden Kastanjelaan 2 t/m 6 te Ellecom teruggenomen.

Bij de overige bedrijfskosten is in 2021 sprake van hogere apparaatskosten vergeleken met 2020, onder andere als 

gevolg van extra advieskosten voor diverse (eenmalige) projecten. Daarnaast stijgen met name de 

verzorgingskosten, waarmee een directe relatie is met de stijgende opbrengsten van de gezinshuizen.

Toelichting op de afwijking tussen 2021 en 2020: 

De kosten van de hypotheekrente zijn weliswaar lager dan in 2020, maar daar staat een negatieve rente op de 

banksaldi tegenover.
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5.1.6 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

19. Honoraria accountant 2021 2020

€ €

De honoraria van de accountant zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 151.250 258.512

2 Overige controlewerkzaamheden 36.300 18.668

3 Fiscale advisering 0 11.776

4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 187.550 288.956

Toelichting:
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De daling van de kosten van accountantscontrole is tweeledig. Enerzijds zijn de controlewerkzaamheden als gevolg 

van de geëffectueerde juridische fusie minder omvangrijk en complex dan voorheen. Anderzijds zijn de kosten lager 

als gevolg van een wisseling van accountant.
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Gegevens 2020

bedragen x € 1 A.M.C. Profittlich 

Functiegegevens Voorzitter Raad van Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01-01 – 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,9

Dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 155.673

Beloningen betaalbaar op termijn € 13.576

Subtotaal € 169.249

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 173.700

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
N.v.t.

Bezoldiging € 169.249

Het bedrag van de overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
N.v.t.

Gegevens 2020

bedragen x € 1 A.M.C. Profittlich 

Functiegegevens Bestuurder

Aanvang
 
en einde functievervulling in 2020 01-01 – 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,9

Dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 157.940

Beloningen betaalbaar op termijn € 0

Subtotaal € 157.940

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 166.500

Bezoldiging € 157.940
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1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking  en leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13
e
 maand van de functievervulling.

5.1.7 WNT-VERANTWOORDING 2021

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting 

Entrea Lindenhout.

Het voor Stichting Entrea Lindenhout toepasselijke bezoldigingsmaximum voor leden van de raad van Toezicht in 2021 

bedraagt € 193.000 (WNT klasse-indeling IV; 11 punten). De maximale vergoeding voor de leden, respectievelijk de 

voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt 10% en 15% van dit bedrag (art. 2.2 WNT). Voor de WNT rapportage van 

Stichting Entrea Onderwijs wordt verwezen naar de jaarstukken 2021 van Stichting Entrea Onderwijs. In de SLA tussen 

Entrea Lindenhout en Entrea Onderwijs wordt uitgegaan van een tijdsbesteding van de bestuurder van Entrea Lindenhout 

van 10% ten behoeve van Entrea Onderwijs Deze uren worden door Entrea Lindenhout doorbelast tegen het geldende WNT-

maximum voor Entrea Onderwijs. In de SLA tussen Entrea Lindenhout en Entrea Onderwijs wordt uitgegaan van een 

doorbelasting van 10% van de vergoeding die RvT-leden ontvangen vanuit Entrea Lindenhout.

WNT verantwoording 2021 van Stichting Lindenhout
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Gegevens 2020

bedragen x € 1
R.J.W.M. Coolen van 

Brakel
M.B. Visser E.L. Holten

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01-01 – 31-12 01-01 – 31-12 01-01 – 31-12

Bezoldiging

Bezoldiging € 20.844 € 13.896 € 13.896

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 28.950 € 19.300 € 19.300

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging € 20.844 € 13.896 € 13.896

Het bedrag van de overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan

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

Gegevens 2020

bedragen x € 1
R.J.W.M. Coolen van 

Brakel
M.B. Visser E.L. Holten

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 – 31-12 01-01 – 31-12 01-01 – 31-12

Bezoldiging

Bezoldiging € 17.760 € 11.840 € 11.840

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 27.750 € 18.500 € 18.500

Gegevens 2020

bedragen x € 1 M. Bijker O. de Zwart W.J.A. Lensen

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01-01 – 31-12 01-01 – 31-12 N.v.t.

Bezoldiging

Bezoldiging € 13.896 € 13.896 N.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 19.300 € 19.300 N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging € 13.896 € 13.896 N.v.t.

Het bedrag van de overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan

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

Gegevens 2020

bedragen x € 1 M. Bijker O. de Zwart W.J.A. Lensen

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-06 – 31-12 N.v.t. 01-01 – 30-06

Bezoldiging

Bezoldiging € 6.906 N.v.t. € 5.920

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 10.792 N.v.t. € 9.250
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Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
N.v.t. N.v.t.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
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Gegevens 2020

bedragen x € 1 D.S. Terporten

Functiegegevens Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 N.v.t.

Bezoldiging

Bezoldiging N.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
N.v.t.

Bezoldiging N.v.t.

Het bedrag van de overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan

N.v.t.

Gegevens 2020

bedragen x € 1 D.S. Terporten

Functiegegevens Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 – 30-06

Bezoldiging

Bezoldiging € 5.920

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 9.250

Overige functionarissen:

In 2021 waren er binnen de stichting geen overige functionarissen die de WNT norm overschreden.
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Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
N.v.t.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 
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5.1.8 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 9.204.124 9.399.936

Financiële vaste activa 2 904.802 818.573

Totaal vaste activa 10.108.926 10.218.509

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 3 1.804.609 2.350.312

Vorderingen uit hoofde van subsidies & facturatie 4 7.115.489 7.875.607

Liquide middelen 5 10.315.377 8.990.267

Totaal vlottende activa 19.235.475 19.216.186

Totaal activa 29.344.401 29.434.695

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

PASSIVA € €

Eigen vermogen 6

Kapitaal 825.805 825.805

Algemene reserve 11.588.251 8.575.422

Bestemmingsfonds Jeugdhulp Gelderland 0 327.664

Bestemmingsreserves 575.954 3.290.964

Totaal eigen vermogen 12.990.010 13.019.855

Voorzieningen 7 1.238.052 1.491.046

Langlopende schulden 8 2.780.056 3.105.984

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van subsidies 9 615.556 1.432.593

Kortlopende schulden en overlopende passiva 10 11.720.727 10.385.217

Totaal kortlopende schulden 12.336.283 11.817.810

Totaal passiva 29.344.401 29.434.695
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5.1.9 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2021

Realisatie Realisatie

Ref. 2021 2020

 € €

OPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 12 62.440.513 61.232.781

Overige bedrijfsopbrengsten 13 5.775.281 5.723.507

Som der bedrijfsopbrengsten 68.215.794 66.956.288

LASTEN:

Personeelskosten 14 40.555.877 40.507.553

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15 592.871 617.401

Terugname bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 16 0 -220.000

Overige bedrijfskosten 17 27.119.296 26.246.507

Som der bedrijfslasten 68.268.044 67.151.461

BEDRIJFSRESULTAAT -52.250 -195.173

Financiële baten en lasten 18 22.405 -63.815

RESULTAAT BOEKJAAR -29.845 -258.988

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020

€ €

Algemene reserve 34.568 -297.527

Bestemmingsfonds Jeugdhulp Gelderland -200.642 0

Bestemmingsreserves 136.229 38.539

-29.845 -258.988
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5.1.10 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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

dezelfde als bij de geconsolideerde jaarrekening.
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5.1.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 1a 8.054.378 8.133.260

Machines en installaties 1b 643.174 586.601

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1c 396.261 462.275

Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 110.311 217.800

Totaal materiële vaste activa 9.204.124 9.399.936

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 

administratie-ve 

uitrusting Subtotaal

€ € € €

Boekwaarde per 1 januari 2021 8.133.260 586.601 462.275 9.182.136

Bij: investeringen 295.884 131.955 76.709 504.548

Af: investeringssubsidies 0 0 0 0

Af: afschrijvingen 374.766 75.382 142.723 592.871

Bij: terugname bijzondere waardevermeerderingen 0 0 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0 0 0

Af: desinvesteringen 0 0 0 0

Boekwaarde per 31 december 2021 8.054.378 643.174 396.261 9.093.813

Aanschafwaarde 16.931.021 2.410.991 929.651 20.271.663

Cumulatieve waardeverminderingen 0 0 0 0

Cumulatieve afschrijvingen 8.876.643 1.767.817 533.390 11.177.850

    

Boekwaarde per 31 december 2021 8.054.378 643.174 396.261 9.093.813

Gehanteerde afschrijvingspercentages 0 - 2½ - 5 5 - 10 20
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5.1.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

Subtotaal van 

vorige pagina

Vooruitbetalingen 

op MVA Totaal

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2021 9.182.136 217.800 9.399.936

Bij: investeringen 504.548 142.888 647.436

Af: investeringssubsidies 0 0 0

Af: afschrijvingen 592.871 0 592.871

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0 0

Af: desinvesteringen 0 250.377 250.377

 

Boekwaarde per 31 december 2021 110.311 9.204.124

Aanschafwaarde 20.271.663 110.311 20.381.974

Cumulatieve waardeverminderingen 0 0 0

Cumulatieve afschrijvingen 11.177.850 0 11.177.850

   

Boekwaarde per 31 december 2021  110.311 9.204.124

Gehanteerde afschrijvingspercentages  0

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Deelneming Praktikon B.V. 2a 904.802 768.573

Lening Praktikon B.V. 2a 0 50.000

Overige effecten 2a 0 0

Totaal financiële vaste activa 904.802 818.573

Toelichting:

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Toelichting:
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In het verleden is een lening verstrekt aan Praktikon ter grootte van € 100.000 waarop geen aflossing zou hoeven te gebeuren. Dit 

krediet is verantwoord onder de Financiele vaste activa. Praktikon heeft hoewel zij hier niet toe verplicht was een aflossing gedaan in 

2019 ter grootte van € 50.000. In 2021 is de resterende € 50.000 afgelost.

Entrea lindenhout heeft behalve Praktikon BV geen belangen in andere rechtspersonen en/of vennootschappen.

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.

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

De vooruitbetaling op MVA betreft de eerste betalingen voor een aantal huisvestingsprojecten m.n. voor de complexen aan de 

Heijenoordseweg te Arnhem en de Kastanjelaan te Ellecom.
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5.1.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

3. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Vorderingen op debiteuren 3a 575.639 379.181

Overige vorderingen 3e 44.494 32.605

Rekening-courant Entrea Onderwijs 3b 16.663 0

3f 823.102 754.739

Nog te ontvangen bedragen:

- Opbrengst verkoop Nijhoffgaarde 3d 0 344.418

3c 344.711 839.369

Totaal vorderingen en overlopende activa 1.804.609 2.350.312

Toelichting:

De reële waarde van de vorderingen wijkt niet significant af van de boekwaarde.

4. Vorderingen uit hoofde van subsidies & facturatie

31-dec-21 31-dec-20

€ €

Vorderingen 7.115.489 7.875.607

Totaal te verrekenen subsidies en facturatie 7.115.489 7.875.607

Toelichting:

Vorderingen

Jeugd- en Opvoedhulp 6.868.965 7.455.575

Yoin 18+ 246.524 420.032

 

7.115.489 7.875.607

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Bankrekeningen 5a 10.314.714 8.985.490

Kassen 5b 663 4.777

Totaal liquide middelen 10.315.377 8.990.267

Toelichting:
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Vooruitbetaalde bedragen

- Diverse nog te ontvangen bedragen

Sinds eind 2015 zijn enkele percelen en panden verkocht waarop waarborghypotheken rustten. Vanwege onduidelijkheid over de 

afhandeling van deze waarborghypotheken, was de opbrengst hiervan op verzoek van het Ministerie van VWS ondergebracht op een 

derdenrekening bij de notaris. In 2021 is dit dossier door het Ministerie van VWS alsnog definitief afgerond. Het verschil tussen de 

reservering en uiteindelijke afronding is als boekresultaat verkoop onroerend goed onder de overige opbrengsten verantwoord.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting, met inachtneming van de aan de SNS bank afgegeven 

bankgaranties.

Er is ultimo 2021 geen voorziening voor oninbaarheid in aftrek gebracht op de vorderingen uit hoofde van subsidies en facturatie 

(2020: 328.000), omdat aangenomen is dat alle vorderingen ook worden ontvangen.

De daling van de nog te ontvangen bedragen betreft voornamelijk de in 2021 vanuit de diverse regio's ontvangen Corona-

compensatie.

De vordering Jeugd- en Opvoedhulp is gedaald door een verdere verbetering in de inrichting van het registratie- en facturatieproces 

naar gemeenten.
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5.1.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Kapitaal 825.805 825.805

Algemene reserve 11.588.251 8.575.422

Bestemmingsfonds Jeugdhulp Gelderland 0 327.664

Bestemmingsreserves 575.954 3.290.964

Totaal eigen vermogen 12.990.010 13.019.855

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

Kapitaal 6e 825.805 0 0 825.805

Algemene reserve 6a 8.575.422 34.568 2.978.261 11.588.251

Bestemmingsfonds Jeugdhulp Gelderland 6b 327.664 -200.642 -127.022 0

Bestemmingsreserves 3.290.964 136.229 -2.851.239 575.954

13.019.855 -29.845 0 12.990.010

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

De specificatie en het verloop zijn als volgt : 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

Praktikon B.V. 6d 439.725 136.229 0 575.954

Yoin 6c 2.851.239 0 -2.851.239 0

Totaal bestemmingsreserves 3.290.964 136.229 -2.851.239 575.954

Aansluiting geconsolideerd en enkelvoudig vermogen 31 december 2021 en resultaat 2021

De specificatie is als volgt:

Eigen vermogen Resultaat

€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat 12.990.010 -29.845

Stichting Entrea Onderwijs 1.670.532 -37.178

Beheerstichting Vrienden van het werk van Johannes van 't Lindenhout 7.033.297 547.106

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 21.693.839 480.083

Toelichting:

Bestemmingsfonds Jeugdhulp Gelderland

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

Gemeentelijk/overig. Het Gelders resultaat werd 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. In 2021 is de afwikkeling van de TAJ subsidie afgerond met het ministerie van 

VWS, waarbij dit fonds is gebruikt in de resultaatbestemming. 

De bestemmingsreserve voor YOIN is jaren geleden opgesteld om de risico's te beperken voor dit organisatieonderdeel, ter dekking 

van eventuele frictiekosten bij toekomstige afbouw van de activiteiten van YOIN. Na een nieuwe risico-inventarisatie is 

geconcludeerd dat de frictiekosten minimaal zullen zijn bij eventuele afbouw, omdat sprake is van flexibiliteit in huurcontracten en 

personeeslcontracten. Om deze reden komt deze bestemmingsreserve te vervallen en wordt deze overgeheveld naar de algemene 

reserve.

Bestemmingsreserve Praktikon

De reserve wordt gevormd uit de exploitatieresultaten van de 100% deelneming in Praktikon BV. Het exploitatieresultaat wordt 

conform de bestemming van het exploitatiesaldo aan de reserve toegevoegd.
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5.1.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA

7. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 31-dec-2021

€ € € € €

Voorziening voor:

  - arbeidsongeschiktheid 7b 627.812 217.392 422.067 89.960 333.177

  - jubileumverplichtingen 7c 863.234 123.163 81.522 0 904.875

Totaal voorzieningen 1.491.046 340.555 503.589 89.960 1.238.052

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

31-dec-2021

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 334.179

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 274.472

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 629.401

Toelichting per categorie voorziening:

8. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Overige langlopende schulden 2.780.056 3.105.984

Totaal langlopende schulden 2.780.056 3.105.984

Het verloop is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ €

Stand per 1 januari 3.431.911 3.757.841

Af: aflossingen 325.928 325.930

afrondingsverschil

Stand per 31 december  3.105.983 3.431.911

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 10c 325.927 325.927

Stand langlopende schulden per 31 december 8a 2.780.056 3.105.984

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 325.927 325.927

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 2.780.056 3.105.984

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 1.556.343 1.802.261

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

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

Als zekerheden ten behoeve van de kredietfaciliteiten aan de ING-bank N.V. zijn gesteld de volgende panden/complexen:

- Johannes Vijghstraat 36-38 te Nijmegen

- Zuring 88 te Cuijk

- Beukenlaan, Ubbergse Holleweg en Hengstdal te Nijmegen

- Heijenoordseweg 1 te Arnhem
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De daling in de hoogte van de voorzieningen is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een daling van het aantal langdurig 

arbeidsongeschikte medewerkers.
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5.1.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

9. Schulden uit hoofde van subsidies

31-dec-21 31-dec-20

€ €

Subsidies VWS 615.556 1.432.593

Totaal te verrekenen subsidies 615.556 1.432.593

Toelichting:

31-dec-21 31-dec-20

Subsidies VWS

Subsidie inzake TAJ 293.972 122.193

Subsidie Corona Zorgbonus 321.584 1.310.400
615.556 1.432.593

10. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Crediteuren 10a 191.915 521.207

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 10c 325.927 325.927

Belastingen en sociale premies 10d 2.304.741 1.801.492

10e 76.345 63.681

Nog te betalen salarissen 10f 756.031 12.257

Vakantietoeslag 10g 1.276.838 1.273.744

Vakantiedagen 10h 1.229.741 1.207.591

Rekening-courant Beheerstichting 4.896.738 3.823.692

Rekening-courant Praktikon 208 0

Diverse nog te betalen posten 10k 584.398 1.238.835

Overige schulden 10l 77.845 116.791

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 11.720.727 10.385.217

Toelichting:

De reële waarde van de kortlopende schulden wijkt niet significant af van de boekwaarde.
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De hogere schuld belastingen en sociale premies laat zich verklaren door de eindheffing over de Corona Zorgbonus 2020 en 2021 

die begin 2022 zijn afgedragen.

Schulden terzake pensioenen 

Alle kortlopende schulden hebben een verwachte resterende looptijd van minder dan een jaar.

In 2021 is de Corona Zorgbonus uitgekeerd aan een deel van de medewerkers en aan de gezinshuisouders. Het resterende deel van 

de ontvangen subsidie dient terugbetaald te worden aan het Ministerie van VWS.

De daling van de diverse nog te betalen posten betreft voornamelijk de definitieve afhandeling door het Ministerie van VWS van de 

terugbetalingsverplichting van de Waarborghypotheek m.b.t. de verkoop van onroerend goed sinds 2015. Dit is ook de oorzaak van 

de stijging van de rekenig-courant met de beheersstichting, waar ook sprake was van de afhandeling van een waarborghypotheek.

De stijging van de nog te betalen salarissen betreft een reservering voor de 2% CAO-verhoging over 2021 die in 2022 met 

terugwerkende kracht geëffectueerd zal worden.
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5.1.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

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-21

€ € € €

Huur 950.000 2.029.000 509.000 3.488.000

Lease 125.000 124.000 0 249.000

1.075.000 2.153.000 509.000 3.737.000

VPB-plicht Jeugdzorg

Overname IJsselstek B.V.
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Eind 2021 is Stichting Entrea Lindenhout middels een koopovereenkomst een verplichting aangegaan tot de koop van 100% van de 

aandelen in de besloten vennootschap IJsselstek B.V., op grond waarvan in 2022 de levering van aandelen heeft plaatsgevonden. 

De aangegane verplichting bedraagt € 1.520.000.

Afgegeven bankgaranties

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

In 2021 heeft het Ministerie van VWS besloten dat jeugdzorgorganisaties belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Deze 

verplichting geldt met ingang van het boekjaar 2015. Momenteel vindt afstemming plaats met de belastingdienst over de resultaten 

over de boekjaren 2015 tot en met 2019, de boekjaren voorafgaand aan de fusie van de stichtingen Entrea en Lindenhout. Het is 

noodzakelijk om hierover duidelijkheid te hebben alvorens het mogelijk is, mede door verliesverrekeningsmogelijkheden, om de 

fiscale resultaten na het fusiemoment vast te kunnen stellen. Ondanks het bekend worden van de vennootschapsbelastingplicht is in 

de jaarrekening 2021 van Entrea Lindenhout, gegeven de onzekerheden met betrekking tot de af te stemmen resultaten, dan ook 

geen vennootschapsbelasting berekend over het resultaat van het boekjaar 2021 c.q. de voorliggende jaren. 

Entrea Lindenhout heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende contracten en overeenkomsten.
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5.1.11 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Overzicht langlopende schulden ultimo 2021

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 

looptijd
Soort lening

Werke-

lijke-rente

Restschuld 1 

januari 2021

Nieuwe 

leningen 

in 2021

Aflossing / 

Vrijval in 

2021

Restschuld 

31 

december 

2021

Aflossing / 

Vrijval 2022

langlopend 

deel 31 

december 

2021

Restschuld 

over 5 jaar

Rest 

looptijd in 

jaren eind 

2021

Aflos-

sings-

wijze

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

Overige langlopende schulden

ING-bank 1-jul-16 2.000.000 Hypotheek 3,30% 1.840.000 0 320.000 1.520.000 320.000 1.200.000 0 5 lineair div. panden

Prov. Gelderland 237.063 Herinvesteringssubs. 0,00% 162.479 0 5.928 156.551 5.927 150.624 126.911 27 lineair Geen

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

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

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

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

Totaal 3.666.495 3.431.911 0 325.928 3.105.983 325.927 2.780.056 1.556.343
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In 2021 hebben er alleen reguliere aflossingen en vrijvallen op de bestaande leningen plaatsgevonden en is er geen aanvullende financiering aangetrokken.
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5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2021

BATEN

12. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Gemeenten 61.902.062 60.650.523

Overige 538.451 582.258

Totaal 62.440.513 61.232.781

Realisatie Realisatie

2021 2020

€ €

Gemeenten

Diverse gemeentelijke projecten 12a 1.479.717 1.875.501

60.422.345 58.775.022

  
61.902.062 60.650.523

Overige

Onderaanneming 12b deel 538.451 582.258

  
538.451 582.258
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Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Toelichting op de afwijking tussen 2021 en 2020: 

De stijging van de inkomsten komen met name uit de inkomsten J&O, waarbij vooral de inkomsten uit Verblijf en 

Gezinshuizen zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar als gevolg van extra gezinshuizen die zich bij entrea 

lindenhout hebben aangesloten.

Nadere specificatie 12. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
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5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2021

BATEN

13. Overige bedrijfsopbrengsten

Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Overeenkomsten van opdracht en detacheringen 13a 1.903.455 2.000.031

VWS subsidie's 13b 79.200 37.485

Nidos 13c 2.666.651 2.777.141

Verhuur onroerend goed 13d 339.677 307.722

Boekresultaat verkoop vastgoed 13f 195.735 60.225

Overige opbrengsten 13e 590.563 540.903

Totaal 5.775.281 5.723.507

14. Personeelskosten

Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Lonen en salarissen 14a 30.024.660 29.304.211

Sociale lasten 14b 4.647.702 4.810.990

Pensioenpremies 14c 2.870.192 2.646.917

Diverse overige personeelskosten 14d 1.306.972 2.341.544

Subtotaal 38.849.526 39.103.662

14e   

Personeel niet in loondienst 14e 1.706.351 1.403.891

Totaal personeelskosten 40.555.877 40.507.553

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

Jeugdhulpverlening 551 551

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van FTE's 551 551

15. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

- materiële vaste activa 15a 592.871 617.401

Totaal afschrijvingen 592.871 617.401
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Toelichting op de afwijking tussen 2021 en 2020: 

De overige bedrijfsopbrengsten zijn vrijwel gelijk aan die van vorige boekjaar. Het boekresultaat verkoop vastgoed 

betreft de verkoop van de Nijhoffgaarde te Zutpen in 2016/2017 en de daarmee samenhangende definitieve 

afwikkeling van de bijbehorende waarborghypotheek met het ministerie van VWS.

Toelichting op de afwijking tussen 2021 en 2020: 

Enerzijds dalen de personeelskosten ten opzichte van vorig jaar door een veel lagere mutatie in de reservering voor 

vakantiedagen bij diverse overige personeelskosten. In 2020 zijn de (overlopende) vakantiedagen van alle 

medewerkers geïnventariseerd en geregistreerd, wat resulteerde in een forse dotatie in de reservering. De 

reservering ultimo 2021 is vrijwel gelijk aan de reservering per ultimo 2020, met dus een minimaal dotatie tot gevolg. 

Anderzijds stijgen de personeelkosten door een reservering voor de 2% CAO-verhoging over 2021 die in 2022 met 

terugwerkende kracht geëffectueerd zal worden. Daarnaast zijn in 2021 de pensioenpremies verhoogd en vielen de 

premies voor sociale lasten lager uit.

Toelichting op de afwijking tussen 2021 en 2020: 

De hoogte van de afschrijvingskosten 2021 is vergelijkbaar met 2020. Er zijn geen grote investeringen gedaan in 

2021.
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5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2021

LASTEN

16. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:

- materiële vaste activa 17e 0 -220.000

Totaal 0 -220.000

17. Overige bedrijfskosten

Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Apparaatkosten 1.187.060 941.993

Automatiseringskosten 2.897.029 2.991.201

Huisvestingskosten 3.077.707 3.176.296

Verzorgingskosten 17g 19.957.500 19.137.017

Totaal overige bedrijfskosten 27.119.296 26.246.507

18. Financiële baten en lasten

Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Rentebaten 18a 1 500

Resultaat deelneming Praktikon 18c 136.229 38.539

Subtotaal financiële baten 136.230 39.039

Rentelasten en bankkosten 18b -113.825 -102.854

  

Subtotaal financiële lasten -113.825 -102.854

Totaal financiële baten en lasten 22.405 -63.815
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Toelichting op de afwijking tussen 2021 en 2020: 

Bij de overige bedrijfskosten is in 2021 sprake van hogere apparaatskosten vergeleken met 2020, onder andere als 

gevolg van extra advieskosten voor diverse (eenmalige) projecten. Daarnaast stijgen met name de 

verzorgingskosten, waarmee een directe relatie is met de stijgende opbrengsten van de gezinshuizen.

Toelichting op de afwijking tussen 2021 en 2020: 

Het resultaat deelneming van Praktikon is in 2021 hoger dan in 2020 dankzij een hoger jaarresultaat bij Praktikon. De 

kosten van de hypotheekrente zijn lager dan in 2020, maar daar staat een hogere negatieve rente op de banksaldi in 

2021 tegenover. 

Vanwege de gestegen marktwaardes is in 2020 de bijzondere waardevermindering van het terrein aan de 

Heijenoordseweg 1 te Arnhem in zijn geheel teruggenomen. Er is per 2021 geen sprake meer van bijzondere 

waardeverminderingen

Toelichting op de afwijking tussen 2021 en 2020: 
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5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2021

19. Honoraria accountant 2021 2020

€ €

De honoraria van de accountant zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 123.420 218.526

2 Overige controlewerkzaamheden 32.065 18.668

3 Fiscale advisering 0 11.776

4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 155.485 248.970

Toelichting:
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De daling van de kosten van accountantscontrole heeft twee oorzaken. Enerzijds zijn de controlewerkzaamheden als 

gevolg van de geëffectueerde juridische fusie minder omvangrijk en complex dan voorheen. Anderzijds zijn de kosten 

lager als gevolg van een wisseling van accountant.
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5.1.13 Gebeurtenissen na balansdatum

5.1.14 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

5.1.15 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.
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De Raad van Toezicht van Stichting Entrea Lindenhout heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd 

in de vergadering van 30 mei 2022

De Raad van Bestuur van Entrea Lindenhout heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld op 27 mei 

2022.

Niet van toepassing
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5.1.16 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur Raad van Toezicht 

Stichting Entrea Lindenhout Stichting Entrea Lindenhout

Mevrouw A.M.C. Profittlich-de Boef De heer R.J.W.M Coolen-van Brakel

Voorzitter Raad van Bestuur Voorzitter Raad van Toezicht

Mevrouw E.L. Holten

Raad van Toezicht

Mevrouw M.B. Visser

Raad van Toezicht

De heer M. Bijker

Raad van Toezicht

De heer O. de Zwart

Raad van Toezicht
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Controleverklaring

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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In de statuten is geen bepaling opgenomen omtrent de bestemming van het resultaat.



De Jong & Laan Accountants B.V., gevestigd te Almelo, KvK 06054458. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene 
voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Oost Nederland te Enschede onder nr. 08153431, zijn in te zien op www.jonglaan.nl, en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Accountants 
Belastingadviseurs

adres Pascalweg 2

6662 NX Elst (Gld.)

telefoon 0481-463534

e-mail elst@jonglaan.nl

internet www.jonglaan.nl

  

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Entrea Lindenhout

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Entrea Lindenhout te Arnhem gecontroleerd

Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Entrea Lindenhout op 31 december 2021 en van het resultaat over 
2021 in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening gesteld bij of krachtens de Regeling verslaggeving 
WTZi (RvW) en RJ 655.

De jaarrekening bestaat uit:

1 de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2021;
2 het geconsolideerde en enkelvoudige overzicht van baten en lasten over 2021; en
3 de toelichtingen met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en de Regeling controleprotocol WNT 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Entrea Lindenhout zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta),
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags-
en beroepsregels accountants (VGBA).

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 
1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris 
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, 
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.



B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere 
informatie bestaat uit:
• overige gegevens;
• bijlage Verantwoording besteding subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 over de periode 1

maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020); en de
• bijlage Verantwoording besteding subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 over de periode 1 

oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021).

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
            met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
            alle informatie bevat die op grond van de RvW en het Verantwoordingsprotocol behorende bij de 

Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de RvW, artikel 14.3 van de Subsidieregeling 
bonus zorgprofessionals Covid-19 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de overige gegevens in 
overeenstemming met de RvW, alsmede de Verantwoording besteding subsidieregeling bonus zorgprofessionals 
Covid-19 (2021), de Verantwoording besteding subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 (2020) in 
overeenstemming met het Verantwoordingsprotocol behorende bij de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals 
Covid-19.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 
met de vereisten voor de jaarrekening gesteld bij of krachtens de RvW. In dit kader is het bestuur tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden 
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 
organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het 
bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie 
haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 
van de organisatie. 

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.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling 



Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit:

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en 
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet 
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op 
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 
kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar 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.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het 
toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te 
voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de 
groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een 
controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van toezicht 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.

Elst, 30 mei 2022
De Jong & Laan Accountants B.V.

Origineel getekend door N.C. van der Wolf MSc RA
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