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5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-21
€

31-dec-20
€

2
3

35.413.508
100.000
35.513.508

48.447.619
0
48.447.619

5
6
7
9

190.735
1.706.517
6.534.594
19.524.691
27.956.536

0
2.048.879
5.529.605
8.271.870
15.850.354

63.470.045

64.297.974

31-dec-21
€

31-dec-20
€

141.129
23.027.877
1.051.048
24.220.054

141.129
21.679.507
1.051.048
22.871.684

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBCzorgproducten
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

10

Voorzieningen

11

4.627.224

2.869.370

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

12

22.542.639

27.169.833

6
13

0
12.080.128
12.080.128

0
11.387.087
11.387.087

63.470.045

64.297.974

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref.

2021
€

2020
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke
ondersteuning

16

73.422.501

68.646.538

Subsidies

17

1.161.228

2.296.661

Overige bedrijfsopbrengsten

18

4.327.989

985.009

78.911.717

71.928.208

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

19

55.364.107

49.521.182

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

20

3.908.902

3.962.953

Overige bedrijfskosten

23

17.487.091

15.661.842

Som der bedrijfslasten

76.760.101

69.145.976

BEDRIJFSRESULTAAT

2.151.617

2.782.232

803.246

826.369

1.348.370

1.955.863

2021
€

2020
€

1.348.370
1.348.370

1.955.863
1.955.863

Financiële baten en lasten

24

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Resultaat aanvaardbare kosten
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021
Ref.
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeveranderingen
- mutaties voorzieningen
- boekresultaten afstoting vaste activa

2021
€

€

2.151.617

20, 21
11
18

3.908.902
1.757.854

2.782.232

3.962.953
660.522
5.666.756

Veranderingen in werkkapitaal:
- mutatie onderhanden zorgtrajecten
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

Betaalde interest

-190.735
-1.004.989

-2.380.591

6
13

342.362
693.041

2.266.867
1.660.540
-160.321
7.658.052

24

-803.246

2

-1.431.430

2
3

10.556.639
-100.000

-826.369
-826.369
8.126.154

-1.444.021
3.583
225.447

9.025.209

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden
Vermogensmutatie tgv fusie Stichting Overdal

1.546.817
8.952.523

-803.246
6.854.806

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Mutaties tgv fusie Stichting Overdal
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen in overige financiële vaste activa

4.623.475

5
7

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

12

2020
€

-4.627.194

-1.214.991

-1.797.194
2.242

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-4.627.194

-1.794.952

Mutatie geldmiddelen

11.252.821

5.116.210

8.271.870
19.524.691
11.252.821

3.155.660
8.271.870
5.116.210

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

9
9

Toelichting:
Opgesteld volgens indirecte methode.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen
Activiteiten
Stichting Vilente is statutair gevestigd te Renkum, op het adres Utrechtseweg 425 te Doorwerth, en is
geregistreerd onder KvK-nummer 09148035.
De instelling biedt wonen, zorg en behandeling in de gemeenten Renkum, Wageningen en Ede.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en daarmee de Richtlijn
voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 655 Zorginstellingen.
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.
Vergelijking met vorig jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.
Continuïteitsveronderstelling
De COVID-19 pandemie heeft ook in 2021 een significante impact op de bedrijfsvoering gehad. Er zijn in 2021
extra kosten gemaakt voor het testen van patiënten en medewerkers, extra beschermingsmiddelen en
–maatregelen, het op niveau houden van de personele bezetting, schoonmaakkosten et cetera. Ook was
sprake van uitval van zorg met omzetderving (in alle domeinen) tot gevolg. Zo was vanwege COVID-19 sprake
van hogere sterfte en minder instroom dan normaal en was door een hoger ziekteverzuim druk op de personele
bezetting. De afschaling van de electieve zorg in de ziekenhuizen leidde tot minder vraag naar Wijkverpleging,
Geriatrische Revalidatiezorg en Eerstelijns Verblijf. Tegelijkertijd was sprake van extra zorgverlening in de
Cohortafdelingen. De (meer)kosten en gederfde omzet zijn in bepaalde mate gecompenseerd via
steunmaatregelen door de zorgverzekeraars, Wlz-uitvoerders, gemeenten en overige contractpartijen in de
vorm van compensatieregelingen. De financiële verantwoording van hogere kosten, lagere opbrengsten en
steunmaatregelen leidt tot jaarverslaggeving die op onderdelen onvergelijkbaar is met verslaggeving onder
‘normale’ omstandigheden.
Vilente heeft gebruik gemaakt van de volgende regelingen voor het compenseren van de financiële gevolgen
van COVID-19:
•Wet Langdurige Zorg
•Beleidsregel SARS-CoV-2 virus doorlopende kosten Wlz 2021 - BR/REG-21148
•Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2021 - BR/REG-21149b
•Zorgverzekeringswet
•Corona‐regeling 2021 voor wijkverpleging, GRZ en ELV met kenmerk B-22-5809, brief 16 februari 2022
•Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet
•Handreiking Registratie corona impact 2021 & 2022 Fizi
•Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus BR/REG-20157
•Subsidieregeling Zorgbonus
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
De bedragen zijn bepaald in overeenstemming met de uitgangspunten van de betreffende regelingen. Waar
mogelijk op basis van een registratie van de betreffende posten. Veelal was dat echter niet mogelijk en is
gebruik gemaakt van schattingen, overeenkomstig de betreffende regelingen, met als referentie 2019, de
begroting 2021 en min of meer “normale” maanden in het jaar, rekening houdend met gevolgen van
ontwikkelingen binnen de organisatie zoals capaciteitsmutaties, verbeterplannen en dergelijke. De meerkosten
zijn waar mogelijk specifiek toegerekend aan de betreffende financieringsstromen en voor het overige pro rata
toegerekend op basis van omzet, cliënten, medewerkers, etc.
Op het eindresultaat voor het boekjaar is door ons een toets gedaan om vast te stellen of deze redelijk is en of
er geen sprake is van onder- of overcompensatie.
Voor zover de effecten van de COVID-19 kosten en compensatieregelingen significant en kwantificeerbaar zijn,
zijn de betreffende posten in de jaarrekening nader toegelicht bij de toelichting op de balans (5.1.5) en de
toelichting op de resultatenrekening (5.1.9).
Bij Vilente was sprake van significante financiële gevolgen van de COVID-19 pandemie. Deze zijn door de
diverse regelingen voor compensatie van omzetderving en meerkosten grotendeels gecompenseerd voor de
WLZ en deels gecompenseerd voor de overige financieringsstromen. Gezien de lange doorlooptijd en
onzekerheid over de definitieve hoogte van de compensatie is in 2021 een voorziening getroffen. De
continuïteit komt mede door de compensatieregelingen niet in gevaar, derhalve is de jaarrekening opgesteld
uitgaande van de continuiteitveronderstelling.
Gebruik van schattingen
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 volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het
weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen:
- voorziening verlieslatende contracten
- voorziening verlieslatende huurcontracten
- voorziening regeling vervroegde uittreding.
Verbonden partijen
Stichting Oevernet te Renkum is een verbonden stichting welke niet in deze jaarrekening is opgenomen. Er
hebben geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De stichting heeft ten doel het financieel en anderszins ondersteunen van Stichting Vilente te Doorwerth, met
name het ondersteunen van die werkzaamheden die niet voor subsidie in aanmerking komen, één en ander
echter voor zover het de zorg- en dienstverlening te behoeve van ouderen in de gemeente Renkum betreft.
De bestuurder van Stichting Vilente is tevens de bestuurder van Stichting Oevernet.
Stichting Vilente is in 2020 met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 gefuseerd met Stichting Overdal.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de
verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de
jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar de instelling zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar
worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het
bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder
verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de
balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot
een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er
sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische
voordelen en risico’s die zich waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s
waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief
of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct
in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te
worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt
tot het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting Vilente.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte
economische levensduur van het vast actief. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn
gebaseerd op de verwachte economische levensduur van het vast actief. Als gevolg van de wijzigende
bekostiging maakt Vilente jaarlijks een inschatting van de verwachte economische levensduur en de eventuele
restwaarde van de panden. Deze inschatting van de bedrijfswaarde heeft er in 2020 en 2021 niet toe geleid dat
er op het onroerend goed een bijzondere waardevermindering is toegepast.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Activa en passiva
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de
lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op
materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen en terreinen : 0-33 %
• Machines en installaties :3-20 %
• Automatisering: 20 %
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 %

Groot onderhoud:
Per 2018 wordt periodiek groot onderhoud volgens de componentenbenadering geactiveerd. Bij de activering
volgens de componentenbenadering worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.
Deze verwerkingsmethodiek is prospectief doorgevoerd, wat voor Vilente betekent dat alle nieuwe panden
conform de componentenbenadering zijn geactiveerd. Vilente heeft nog één pand dat conform de oude
methodiek, zoals hierboven omschreven, wordt afgeschreven.
De componenten en de termijn van afschrijving die stichting Vilente onderkent, zijn:
Bouwkundig
Dakbedekking
Schilderwerk
E&W installaties
Keukens
Liftinstallaties

30 jaar
25 jaar
5 jaar
15 jaar
15 jaar
15 jaar

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde
kostprijs.
Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden
verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet
terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief
geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde.
De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te
vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van de
toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige
kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en
de realiseerbare waarde.
De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om
de verkoop te realiseren.
Gezien de wijziging in het financieringsbeleid, zoals het scheiden van wonen en zorg, met een grote
taakstellende bezuiniging, voert Vilente jaarlijkse een impairmenttoets voor al haar locaties uit. Een impairment
wordt afgeboekt van de materiele vaste activa voor zover het eigendomslocaties betreft. Daar waar het
huurlocaties betreft is voor het verschil een voorziening opgenomen onder verlieslatende huurcontracten. In
2020 en 2021 is er geen sprake van een impairment voor eigendomslocaties. Wel is in 2021 een dotatie
gedaan aan de voorziening verlieslatende huurcontracten.
Stichting Vilente heeft een bedrijfswaardeberekening uitgevoerd volgens RJ 121 om vast te stellen in hoeverre
de toekomstige kasstromen voldoende zijn om de uitgaven in het kader van de vastgoedportefeuille te dekken.
Hierin zijn alle panden meegenomen waarover economisch risico wordt gelopen. Hierbij is tevens gekeken naar
de bedrijfswaarde per pand. De uitkomsten van deze toets hebben laten zien dat er bij Vilente geen sprake is
van een duurzame waardevermindering van het zorgvastgoed.
Voor de bedrijfswaardeberekening is gebruik gemaakt van de discounted cashflow methode (DCF). Bij deze
methode worden toekomstige kasstromen in kaart gebracht door inschattingen op basis van gegevens uit het
verleden en verwachtingen uit de markt. De netto kasstromen worden over de looptijd contant gemaakt naar het
heden. Voor de berekening is gebruik gemaakt van onder meer de volgende aannames en uitgangspunten:

- Disconteringsvoet
- Inkomstenstijging
- Onderhoud

- Bezetting

2,57%
2,5% conform NZA regelgeving 2021
0,3% / 0,4% van de normatieve investeringskosten.
Groot onderhoud vanuit MJOP opgenomen bij de
investeringen volgens componentenmethode
ZZP-4 excl. behandeling en ZZP-5 incl. behandeling,
ELV-Hoog en GRZ
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (en DBBC's)
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de
opbrengstwaarde of de vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede
verrichtingen. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te
koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk
worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.
Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. Door toepassing van
de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de resultatenrekening
verwerkt. De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van
agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening
wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.
Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is
het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en
de ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter
dekking van het wettelijk budget.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Eigen vermogen
Kapitaal
Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de Stichting ingebracht kapitaal.
Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, 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 contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk
zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen, tenzij het effect van de tijdswaarde van geld niet materieel is,
of de voorziening binnen een jaar afloopt: dan wordt de voorziening gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen exclusief gratificaties bij
pensionering. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren
jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde
disconteringsvoet bedraagt 1,9%.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Voorziening ziekengeld
Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de verwachte nominale loonkosten. Deze is
berekend conform de ziektegeldregeling in de CAO VVT.
Voorziening verlieslatende contracten
De voorziening is gevormd voor de zaken en contracten waarvoor de organisatie onvoldoende financiële
dekking heeft, noodzakelijk voor de financiering van de daarmee samenhangende kosten.
Voorziening verlieslatende huurcontracten
De voorziening verlieslatende huurcontracten betreft een voorziening voor tijdelijke huisvesting gedurende de
bouw van een nieuwe locatie en voor tijdelijke, dubbele woonlasten door de sale-and-leaseback van een
locatie.
Voorziening regeling vervroegde uittreding
De regeling vervroegde uittreding is door sociale partners afgesproken in 2021. Hiermee wordt medewerkers
onder voorwaarden de mogelijkheid geboden na 45 jaren te stoppen met werken. Hierdoor kunnen
medewerkers voor wie langer doorwerken (om gezondheidsredenen) te zwaar valt eerder stoppen. Deze
regeling is op 1 september 2021 in werking getreden. De in de jaarrekening getroffen voorziening betreft zowel
die medewerkers die op 31 december al gebruik maken van de 45 jaren-regeling, als die groep medewerkers
waarvan verwacht wordt dat deze in de jaren 2022 tot en met 2025 gebruik gaan maken. Voor de bepaling van
deze voorziening is gebruik gemaakt van inschattingen ten aanzien van het aantal medewerkers dat gebruik
gaat maken, de blijfkans en de sterftekans. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over een eventuele
compensatie. Daarmee is in de bepaling van de voorziening dan ook geen rekening gehouden.
Voorziening eigen risicodragerschap ZW
De voorziening eigen risicodragerschap ZW is gevormd ter dekking van loonkosten van medewerkers met een
tijdelijk dienstverband, waarbij het contract niet wordt verlengd en die ziek uit dienst gaan. Bij bepaling van deze
voorziening is rekening gehouden met oud-medewerkers die momenteel onder de ziektewet vallen en met
verwachte instroom komend jaar.
Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één
jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen
onder kortlopende schulden.
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
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.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande
boekjaren wordt foutherstel toegepast.

Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de resultatenrekening verwerkt wanneer het bedrag van
de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding
waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden
bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de
dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden
bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden
gedekt door de opbrengsten. Bij de berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is wel
rekening gehouden met de na-indexering.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn
verantwoord.

Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit opbrengsten anders dan uit zorgprestaties en maatschappelijke
ondersteuning en subsidies. De overige opbrengsten kunnen worden verdeeld in opbrengsten voor het leveren
van goederen en opbrengsten voor het leveren van diensten.
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
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.
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Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode
waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van
verrekening met toekomstige betalingen door de instelling.
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten
gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties
worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum
en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend
uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn
verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de
winst-en-verliesrekening gebracht.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval
van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze
beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen
van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting
blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of
arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te
wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele
arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten
gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
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Pensioenen
Stichting Vilente heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op
het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij
Stichting Vilente. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij
het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Vilente betaalt hiervoor premies waarvan de helft door
de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd,
indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld
door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Voor pensioenfondsen geldt regelgeving met betrekking tot de
vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. In
februari 2022 bedroeg de dekkingsgraad 105,6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad eind 2020 is
121,4%. Het bestuur van PFZW heeft besloten om de pensioenpremie per 1 januari 2022 met 0,8 procentpunt
te verhogen. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk. Stichting Vilente heeft geen
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders
dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Vilente heeft daarom alleen de verschuldigde premies
tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen lasten ten gevolge van leningen en baten ten gevolge van
renteopbrengsten.
Subsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er
redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat Stichting Vilente zal voldoen aan de daaraan
verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door Vilente gemaakte kosten worden systematisch
als opbrengsten in de resultatenrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden
gemaakt. Subsidies ter compensatie van Vilente voor de kosten van een actief worden systematisch in de
resultatenrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief.
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5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Betalingen welke voortvloeien uit
langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom
uit financieringsactiviteiten.

5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de
datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de
gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de
jaarrekening.
5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en
regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA

2. Materiële vaste activa
31-dec-21
€

31-dec-20
€

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

25.855.427
6.483.744
2.928.710
145.627
0

34.593.215
10.260.840
3.307.603
284.759
1.202

Totaal materiële vaste activa

35.413.508

48.447.619

2021
€

2020
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: mutatie fusie Overdal
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen

48.447.619
1.431.430
3.908.902
10.556.639

51.048.603
143.395
1.444.021
3.962.953
225.447

Boekwaarde per 31 december

35.413.508

48.447.619

De specificatie is als volgt:

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.6.
De desinvesteringen in 2021 betreffen de verkoop van locatie Het Beekdal en afboeking van activa niet meer in gebruik.
Onderdelen van de vaste activa zijn als zekerheden gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt
verwezen naar het overzicht van de langlopende schulden in bijlage 5.1.8.

3. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-21
€

31-dec-20
€

Overige effecten

100.000

0

Totaal financiële vaste activa

100.000

0

2021
€

2020
€

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari
Kapitaalstortingen

0
100.000

Boekwaarde per 31 december

100.000

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.7.
In 2021 is Vilente een participatie aangegaan in het zorgwoningfonds Het Beekdal.
De vordering op de financiële vaste activa heeft een looptijd langer dan 1 jaar.
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5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
De specificatie is als volgt:

31-dec-21
€

31-dec-20
€

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

190.735

0

Totaal onderhanden werk

190.735

0

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot
t/m 2018
€

2019
€

2020
€

25.359

2.023.520

-25.359

1.706.517

1.706.517
145.095
-2.193.974
-342.362

1.706.517

1.706.517

Saldo per 1 januari

0

-25.359

170.454
-2.193.974
-2.023.520

Saldo per 31 december

0

0

0

c

c

b

totaal
€
2.048.879

1.706.517

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

Stadium van vaststelling (per erkenning):

2021
€

a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Totaal financieringsverschil
Toelichting:
De vordering financieringsverschil betreft het reguliere jaar 2021 en zal in 2022 afgewikkeld worden.

Pagina 16

31-dec-21
€

31-dec-20
€

1.706.517
1.706.517

2.023.520
2.023.520

2021
€

2020
€

56.571.702
54.865.185

56.709.179
54.685.659

1.706.517

2.023.520
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7. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-dec-21
€

31-dec-20
€

Vorderingen op debiteuren
Overige vorderingen
Vordering inzake coronakosten
Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

1.130.080
928.282
4.476.232
0

732.093
829.567
3.009.653
958.292

Totaal debiteuren en overige vorderingen

6.534.594

5.529.605

Toelichting:
Ultimo 2021 is er geen noodzaak om een voorziening op te nemen voor mogelijke oninbaarheid (idem in 2020).
De vorderingen zijn gestegen in 2021 waarvan ongeveer € 1,5 miljoen houdt verband met de regeling meerkosten corona en
omzetderving. Dit betreft grotendeels compensatievergoeding vanuit WLZ.
Onder de overige vorderingen is de borg (€ 201.360,-) van het huurcontract voor locatie Het Beekdal opgenomen.

9. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-21
€

31-dec-20
€

Bankrekeningen
Kassen
Gelden onderweg

19.468.422
3.261
53.008

8.229.471
2.218
40.181

Totaal liquide middelen

19.524.691

8.271.870

Toelichting:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking en zijn kortlopend (1 jaar).
De stijging van het saldo op de liquide middelen houdt verband met de verkoop van locatie Het Beekdal.
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PASSIVA
10. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
Kapitaal
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

31-dec-21
€

31-dec-20
€

141.129
23.027.877
1.051.048
24.220.054

141.129
21.679.507
1.051.048
22.871.684

Kapitaal
Saldo per
1-jan-21
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-21
€

Kapitaal

141.129

0

0

141.129

Totaal kapitaal

141.129

0

0

141.129

Saldo per
1-jan-21
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-21
€

Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten

21.679.507

1.348.370

0

23.027.877

Totaal bestemmingsfondsen

21.679.507

1.348.370

0

23.027.877

Saldo per
1-jan-21
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-21
€

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Algemene reserves:
Algemene reserve

1.051.048

Totaal algemene en overige reserves

1.051.048

Toelichting overige mutaties:

Pagina 18

1.051.048
0

0

1.051.048
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11. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Saldo per

1-jan-21
€

€

€

€

31-dec-21
€

366.270
50.269

463.312
30.924
17.998
519.561

67.502
32.360

366.269
238.217
1.588.712
1.244.027
270.000
920.000

1.031.795

99.862

4.627.224

- ziekengeld
- jubilea
- verlieslatende contracten
- verlieslatende huurcontracten
- eigen risicodragerschap ZW
- regeling vervroegde uittreding

530.813
251.232
1.606.710
480.616
-

1.282.973
270.000
920.000

Totaal voorzieningen

2.869.370

2.889.512

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-21
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
hiervan > 5 jaar

45.000
366.269
4.215.955

Toelichting per categorie voorziening:
Zie waarderingsgrondslagen voor een toelichting op de individuele voorzieningen.
De voorziening verlieslatende huurcontracten is opgehoogd in verband met het langer huren van de tijdelijke huisvesting locatie
Overdal (Emmapleinen).
In 2021 zijn de voorziening eigen risicodragerschap ZW en regeling vervroegde uittreding toegevoegd.
12. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:

31-dec-21
€

31-dec-20
€

Schulden aan banken

22.542.639

27.169.833

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

22.542.639

27.169.833

2021
€

2020
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

28.967.029
0
3.212.194

30.764.223
0
1.797.194

Stand per 31 december

25.754.835

28.967.029

3.212.194

1.797.194

22.542.639

27.169.833

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
hiervan > 5 jaar

3.212.194
22.542.639
15.353.865

1.797.194
27.169.833
19.681.058

Toelichting:
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden en de bijbehorende zekerheden wordt verwezen naar overzicht onder
5.1.8 Overzicht langlopende schulden.
In 2021 is locatie Het Beekdal verkocht. Met de overtollige liquide middelen is in 2021 boetevrij afgelost (€ 1,4 mio) op bestaande
leningen. Met de ING is overeengekomen dat deze aflossing bij de bouw van het nieuwe Overdal weer als lening kan worden
opgenomen.
De aflossingsverplichtingen voor komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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13. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-21
€

31-dec-20
€

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Nog te betalen bedragen Raad van Toezicht
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Eindejaarsuitkering
Vakantiedagen
Schulden uit hoofde van regeling transitiemiddelen
Overige kortlopende schulden

1.348.778
3.212.194
3.440
648.939
278.755
376.718
1.344.568
222.865
1.967.929
1.951.365
724.577

2.061.911
1.797.194
0
1.919.422
305.767
391.507
1.223.209
204.170
1.385.182
1.204.108
894.617

12.080.128

11.387.087

Totaal overige kortlopende schulden

Toelichting:
Het hogere saldo van vakantiedagen is te verklaren door corona. Bij de belastingen en premies sociale verzekeringen is de daling
te verklaren door de nog te betalen eindheffing loonbelasting van € 330.295,- (2020: € 892.800,-) over de ontvangen zorgbonus.
De hogere aflossingsverplichting is het gevolg van eenmalige extra aflossing op langlopende leningen in 2022. Zie hiervoor punt
12.
De transitiemiddelen zijn toegenomen. Vilente is door het zorgkantoor aangesteld als kassier voor een aantal nieuwe projecten.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
Algemeen
15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen
Meerjarige verplichtingen
2021

2020

€

€

477.562
710.942
934.611
703.881
100.680
213.103

476.383
724.347
948.932
718.794

3.140.779

2.868.456

Huurverplichtingen
Het gebouw "De Molenberg" wordt gehuurd.
Het gebouw "St. Barbara" wordt gehuurd.
Het gebouw "Sonnenberg" wordt gehuurd.
Het gebouw "De Pleinen" wordt gehuurd.
Het gebouw "Het Beekdal" wordt gehuurd.
Het gebouw "Overdal (Emmapleinen)" wordt gehuurd.

De huur bedroeg:
De huur bedroeg:
De huur bedroeg:
De huur bedroeg:
De huur bedroeg:
De huur bedroeg:

Stichting Vilente en de eigenaar van de gebouwen verschillen sinds 2012 van inzicht over de termijn van beëindiging van het
huurcontract 'de oude Klinkenberg'. Het verschil van inzicht ligt voor bij de rechter.

Stichting Vilente huurt vanaf 1 maart 2021 een gedeelte van het pand Emmapleinen te Wageningen als tijdelijke huisvesting.
Viltente huurt dit van Stichting Zinzia Zorggroep voor een periode van 24 maanden. De aanvangshuur bedraagt € 494.808,60 per
jaar.
In november 2021 is het gebouw Het Beekdal middels een sale-and-leaseback constructie verkocht. Vanaf half november is voor
het pand een huurverplichting aangegaan voor 15 jaar. De aanvangshuur bedraagt € 805.440,- per jaar.
Leaseverplichtingen
Looptijd
Stichting Vilente huurt de volgende roerende goederen:
Auto
Printers
Apparatuur/licenties

5
5

Kosten 2021
€

Kosten 1-5 jaar
€

12.947
21.078
23.193
57.218

63.657
41.876
59.804
165.337

Garanties
1. Er is een bankgarantie ad € 1.500.000,-- afgegeven aan de eigenaar van de gebouwen inzake een discussie over de einddatum
van het huurcontract van de oude 'Klinkenberg'.
2. Bankgarantie ad € 5.126,- ten behoeve van Stichting Eerstelijnszorgcentra Gemeente Renkum.
Zekerheden
1. Negatieve pledge/pari passu verklaring.
2. Een hypotheek van € 7.250.000,- op bedrijfspand, 1e rang, gelegen aan: Costerweg 75 te Wageningen.
3. Een hypotheek van € 16.500.000,- op bedrijfspand 1e rang, gelegen aan: Amsterdamseweg 56 te Ede.
5. Een hypotheek van € 3.000.000,- op bedrijfspand 1e rang, gelegen aan: Utrechtseweg 425 te Doorwerth.
Regeling vervroegde uittreding
In juni 2021 is een onderhandelaarsakkoord bereikt over de verlenging van de geldende CAO tot en met 31 december 2021. Hierbij
zijn aanvullende afspraken gemaakt waarbij medewerkers de mogelijkheid hebben om na 45 jaar werken in de sector zorg en
welzijn te stoppen met werken. Zij kunnen vanaf 1 september 2021 tot en met 31 december 2025 een beroep doen op deze
regeling. Medewerkers komen hiervoor in aanmerking na 45 (aantoonbare) dienstjaren binnen de sector zorg en welzijn en
waarvan minimaal 20 jaar in een zwaar beroep. De maandelijkse uitkering die de werkgever maximaal zal betalen, is qua hoogte te
vergelijken met de maandelijkse AOW-uitkering (voor 2021 ca. € 1.850 bruto per maand).
Vanaf 1 september 2021 is in de CAO VVT besloten dat werknemers gebruik kunnen maken van een regeling vervroegd pensioen.
Bij het bepalen van de voorziening Regeling Vervroegde Uittreding is gebruik gemaakt van aannames rondom deelname, er
kunnen zich eventueel nog medewerkers melden, waarvan de loopbaanhistorie niet bij Vilente bekend is.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
Algemeen
15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen
Onzekerheden opbrengstverantwoording
Er zijn geen materiële onzekerheden in de opbrengstverantwoording.
Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te
vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het
macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg,
respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere
sectoren kan een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling
vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling
vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het
opvolgend jaar is gecommuniceerd.
Voor 2021 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op € 24.915,9 miljoen (prijsniveau 2020).
Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2021. Stichting
Vilente is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en
deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31
december 2021.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

42.045.298
7.452.083

16.076.702
5.815.862

5.519.751
2.212.148

284.759
0

116.496
115.294

64.043.006
15.595.387

Boekwaarde per 1 januari 2021

34.593.215

10.260.840

3.307.603

284.759

1.202

48.447.619

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen

367.504
1.825.808

219.591
1.010.788

698.708
1.071.104

145.627

0
1.202

1.431.430
3.908.902

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

8.722.398
1.442.914
7.279.484

3.969.190
983.291
2.985.899

1.681.328
1.674.831
6.497

284.759
284.759

36.359
36.359
0

14.694.034
4.137.395
10.556.639

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-8.737.788

-3.777.096

-378.893

-139.132

-1.202

-13.034.111

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

33.690.404
7.834.977

12.327.103
5.843.359

4.537.131
1.608.421

145.627
0

80.137
80.137

50.780.402
15.366.894

Boekwaarde per 31 december 2021

25.855.427

6.483.744

2.928.710

145.627

0

35.413.508

0 / 33 %

3 / 20%

10% / 20%

0,0%

20,0%

Afschrijvingspercentage

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
vooruitbetalingen
op materiële
vaste activa
€

Niet aan het
bedrijfsproces
dienstbare
materiële activa
€

Totaal
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€

5.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen in
groepsmaatschappijen
€

Deelnemingen in
overige
verbonden
maatschappijen

Vorderingen op
groepsmaatschappijen
€

€

Vorderingen op
participanten en
Vorderingen op
op
overige
maatschappijen
verbonden
Andere
waarin wordt
Overige
maatschappijen
deelnemingen
deelgenomen
effecten
€
€
€

Boekwaarde per 1 januari 2021
Kapitaalstortingen
Resultaat deelnemingen
Ontvangen dividend
Acquisities van deelnemingen
Verstrekte leningen / verkregen effecten
Ontvangen dividend / aflossing leningen
(Terugname) waardeverminderingen
Amortisatie (dis)agio

Boekwaarde per 31 december 2021

Overige
vorderingen
€

€

0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0

100.000

0

0

0

0

0

Som waardeverminderingen

0

100.000

Totaal
€

0

100.000
0
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BIJLAGE

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2021

Leninggever

Afsluitdatum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

€
ING bank
ING bank
ING bank
ING bank
ING bank
ING bank
Totaal

1-feb-05
1-okt-17
1-jul-18
1-jul-18
1-aug-18
1-nov-18

15.110.000
10.000.000
6.500.000
3.500.000
5.500.000
2.800.000

Werke- Restschuld
lijke- 31 december
rente
2020
%

39
15
10
10
10
9

Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast
Rentevast

2,35%
2,95%
2,60%
2,60%
2,60%
2,57%

Aflossing
in 2021

€

€

4.033.000
9.000.001
5.768.750
3.106.250
4.881.250
2.177.778
28.967.029

377.750
833.333
650.000
350.000
550.000
451.111
3.212.194

Restschuld
Restschuld
31 december
over 5 jaar
2021
€
3.655.250
8.166.668
5.118.750
2.756.250
4.331.250
1.726.667
25.754.835

Resterende
looptijd in
jaren eind
2021

Aflossingswijze

Aflossing 2022

€
1.766.500
6.000.003
3.168.750
1.706.250
2.681.250
31.112
15.353.865

€
10
10
6
6
6
5

lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair

Aan de ING Bank zijn de volgende zekerheden verstrekt:
Negatieve pledge/ pari passu verklaring
Een hypotheek van € 7.250.000,- op bedrijfspand, 1e rang, gelegen aan Costerweg 75 te Wageningen
Een hypotheek van € 16.500.000,- op bedrijfspand 1e rang, gelegen aan Amsterdamseweg 56 te Ede
Een hypotheek van € 3.000.000,- op bedrijfspand 1e rang, gelegen aan Utrechtseweg 425 te Doorwerth
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377.750
833.333
650.000
350.000
550.000
451.111
3.212.194

Stichting Vilente

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
BATEN
16. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz
Vergoeding meerkosten corona
Continuiteitsbijdrage corona
Opbrengsten Covid verpleegcohort
Wlz-zorg (exclusief subsidies) voorafgaande jaren
Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg
Opbrengsten ELV
Opbrengsten GRZ
Opbrengst wijkverpleging
Opbrengsten Wmo
Opbrengsten uit onderaanneming
Zorgprestaties cliënten
Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg
Persoonsgebonden en -volgende budgetten

11.221
56.571.702
3.287.298
870.897
605.320
163.486
6.421.490
1.964.283
803.389
2.249.196
137.535
286.468
745
17.855
31.615

244.793
56.689.063
3.009.653
0
67.617
0
4.550.062
1.404.939
0
2.153.636
146.114
137.542
7.115
194.065
41.940

Totaal

73.422.501

68.646.538

Toelichting:
Onder de opbrengsten zorgverzekeringswet is in 2020 de continuïteitsbijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet verantwoord.
In 2021 is deze bijdrag komen te vervallen. De "vergoeding meerkosten corona" betreft de compensatie van deze kosten uit de WLZ en
Zvw. De "continuiteitsbijdrage corona" is de vergoeding voor de omzetderving vanuit de WLZ.
Het "kwaliteitsbudget" is in 2021 hoger als gevolg van hogere personele en materiële inzet.
In 2021 is Vilente gestart met het leveren van Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ).

17. Subsidies
De specificatie is als volgt:

Opleidingssubsidies
Subsidieregelingen en eerstelijnsverblijfzorg
Diverse subsidies
Rijksubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies
Totaal

2021
€

2020
€

336.130
29.153
21.590
715.774
58.581

271.321
22.472
10.770
1.942.094
50.004

1.161.228

2.296.661

Toelichting:
Onder "Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS" is in 2021 een bedrag ad € 715.774,- (2020: € 1.942.094,-)
opgenomen aan zorgbonussen, die in verband met COVID-19 door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor medewerkers
in de zorg. De kosten zijn voor een gelijk bedrag verantwoord onder de personeelskosten.
18. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

Verhuur
Diversen
Teruggave BTW
Boekwinst verkoop Beekdal

557.884
41.904
0
3.728.200

515.389
52.048
417.571
0

Totaal

4.327.989

985.009

Toelichting:
In 2021 heeft Stichting Vilente locatie Het Beekdal middels sale-en-leaseback constructie verkocht. De boekwinst op deze transactie
bedroeg € 3.728.200,-.
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
19. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Opleidingskosten
Arbodienst
Reiskosten
Andere personeelskosten

33.961.021
6.335.400
2.829.816
503.306
540.291
585.309
1.803.394

31.326.290
6.509.731
2.393.107
434.912
411.600
545.224
1.061.021

Subtotaal
Personeel niet in loondienst

46.558.536
8.805.571

42.681.886
6.839.296

Totaal personeelskosten

55.364.107

49.521.182

840

776

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

Toelichting:
Op de regel "lonen en salarissen" is in 2021 een bedrag vermeld ad € 715.774,= inzake uitgekeerde zorgbonussen. Dit bedrag is
inclusief € 330.295,= verschuldigde eindheffing. De vergoeding van deze bonus is opgenomen in de post "Rijkssubsidies
vanwege het Ministerie van VWS" voor hetzelfde bedrag.
De andere personeelkosten zijn hoger vanwege de dotaties aan de voorziening reservering vervroegde uittreding en de voorziening
eigen risicodragerschap ZW.

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

3.908.902

3.962.953

Totaal afschrijvingen

3.908.902

3.962.953

Toelichting:
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
23. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Advieskosten
Zakelijke heffingen
Kosten automatisering
Kosten telefonie
Verzekeringen
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten

3.220.344
232.472
153.837
3.382.002
70.288
142.592
779.277
2.969.564
2.162.324

3.110.774
189.113
109.997
3.718.031
60.804
129.042
687.692
2.534.194
1.836.045

Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

3.130.364
1.244.027

2.805.533
480.616

17.487.091

15.661.842

Totaal overige bedrijfskosten

Toelichting:
De dotatie voorzieningen betreft de voorziening verlieslatende huurcontracten in verband met het langer huren van de tijdelijke
huisvesting locatie Overdal (Emmapleinen)
Door de verkoop en het terughuren van locatie Het Beekdal zijn de huurkosten 2021 hoger.

24. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

2021
€

2020
€

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

803.246
803.246

826.369
826.369

Totaal financiële baten en lasten

803.246

826.369
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
27. Wet normering topinkomens (WNT)
De bezoldiging van de bestuurder en toezichthouders die in het kader van de WNT veranwoord worden is opgenomen in de WNT
verantwoording
28. Honoraria accountant

2021
€

2020
€

65.945
15.428
423

64.638
9.983
13.178

81.796

87.799

De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt:
1 Controle van de jaarrekening
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. productieverantwoordingen)
3 Fiscale advisering
Totaal honoraria accountant

Toelichting:
De in de tabel vermelde honoraria voor de controle van de Jaarrekening 2021 (2020) hebben betrekking op de totale honoraria voor het
onderzoek van de Jaarrekening 2021 (2020), ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2021 (2020) zijn verricht.

29. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 27.
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WNT-verantwoording 2021 Stichting Vilente
De WNT is van toepassing op Stichting Vilente. Het voor Stichting Vilente toepasselijke bezoldigingsmaximum is
in 2021 € 193.000 en is gebasseerd op het WNT-maximum voor de zorg, Totaalscore 10 en klasse IV.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e
maand van de functievervulling
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e
maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden
aangemerkt
Gegevens 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde
functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op
termijn
Subtotaal

G.A. Poos
Bestuurder
1/1 - 31/12
1
Ja
180.121
12.763
192.884

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en
nog niet terugontvangen bedrag

193.000

N.v.t.

Bezoldiging
Het bedrag van de
overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde
betaling
Gegevens 2020

192.884

N.v.t.

N.v.t.

bedragen x € 1

G.A. Poos

Functiegegevens
Aanvang en einde
functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op
termijn
Subtotaal

Bestuurder
1/1 - 31/12
1
Ja
171.208
11.806
183.014

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

185.000

Bezoldiging

183.014
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde
functievervulling in 2021

J.C.M. Hendriks
Voorzitter

T. Tromp
Lid

W.C.F. Klaassen
Lid

J.J. Dorresteijn
Lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/3

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

20.640

3.440

13.760

13.760

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

28.950

4.825

19.300

19.300

-/- Onverschuldigd betaald en
nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging
Het bedrag van de
overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde
betaling
Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde
functievervulling in 2020

20.640

N.v.t.
3.440

N.v.t.
13.760

13.760

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

J.C.M. Hendriks

T. Tromp

W.C.F. Klaassen

Voorzitter

Lid

Lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
Gegevens 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde
functievervulling in 2021

N.v.t.

20.640

13.760

13.760

27.750

18.500

18.500

B. W. Egberts
Lid

J. van Limbeek
Lid

C. Zwetsloot
Lid

A. Ten Have
Lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/10 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

13.760

13.760

13.760

3.440

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

19.300

19.300

19.300

4.825

-/- Onverschuldigd betaald en
nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging
Het bedrag van de
overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde
betaling
Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde
functievervulling in 2020
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

N.v.t.
13.760

N.v.t.
13.760

N.v.t.
13.760

3.440

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

B. W. Egberts

J. van Limbeek

C. Zwetsloot

Lid

Lid

Lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

13.760

13.760

13.760

18.500

18.500

18.500

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking
die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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5.1.10 VASTSTELLING EN GOEDKEURING
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting Vilente heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 25 mei 2022.
De raad van toezicht van de Stichting Vilente heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de vergadering
van 25 mei 2022.

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaats gevonden die vermeld dan wel verwerkt dienen te worden in de jaarrekening.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.
ir. G.A. Poos (bestuurder)

<Datum>

W.G.
drs. B. Egberts MMO (voorzitter RvT)

<Datum>

W.G.
drs. J.J. Dorresteijn (lid RvT)

<Datum>

W.G.
mr. C. Zwetsloot (lid RvT)

<Datum>

W.G.
dr. J. van Limbeek (lid RvT)

<Datum>

W.G.
A. ten Have (lid RvT)

<Datum>

W.G.
drs. W.H.J. Odding (lid RvT)

<Datum>
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5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is geen bepaling over resultaatbestemming opgenomen.

5.2.2 Nevenvestigingen
Stichting Vilente heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)
Dagtekening van de verleningsbeschikking:

24-11-2020

Werknemers
Ontvangen Zorgbonus 2020 - Netto Bonus (à € 1.000)
Ontvangen zorgbonus 2020 - Belastingcomponent (à € 800 / € 750)
Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a)
Netto uitgekeerde bonus 2020 (à € 1.000) aan werknemers
- Aantal werknemers dat niet in aanmerking komt voor de bonus
Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b)

Aantal
1030

Euro
€ 1.030.000,00
€ 824.000,00
€ 1.854.000,00

1012
0
1012

€ 1.012.000,00
€ 0,00
€ 1.012.000,00

Netto uitgekeerde bonus 2020 (à € 1.000) aan derden
- Aantal derden dat niet in aanmerking komt voor de bonus
Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c)
Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per zorgprofessional)
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional)
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d)
Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d)
Verklaringen:
- Verklaring: bonus aan werknemers en derden zijn door bevoegden geautoriseerd
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR)
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen)
- Verklaring: derden zijn schriftelijk geïnformeerd dat de verschuldigde belasting reeds is afgedragen

Derden
Aantal
115

112
1
111

Totaal

Euro
€ 115.000,00
€ 86.250,00
€ 201.250,00

€ 112.000,00
-€ 1.000,00
€ 111.000,00

€ 809.600,00

Aantal
1145

Euro
€ 1.145.000,00
€ 910.250,00
€ 2.055.250,00

1012
0
1012

€ 1.012.000,00
€ 0,00
€ 1.012.000,00

112
1
111

€ 112.000,00
-€ 1.000,00
€ 111.000,00

€ 809.600,00

€ 85.500,00
€ 85.500,00

€ 809.600,00
€ 85.500,00
€ 895.100,00

€ 32.400,00

€ 4.750,00

€ 37.150,00

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)
Werknemers
Totaal ontvangen Zorgbonus 2021 volgens verleningsbeschikking (a)
Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (b)

Aantal
1034

Euro
€ 716.024,32

998

€ 383.940,58

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (c)
Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 307,77 per zorgprofessional)
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 288,53 per zorgprofessional)
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d)
Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d)
Verklaringen:
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR)
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen)

Derden
Aantal
76

77
€ 307.154,46

Totaal

Euro
€ 51.166,24

€ 29.622,67

Aantal
1110

Euro
€ 767.190,56

998

€ 383.940,58

77

€ 29.622,67

€ 307.154,46

€ 21.928,28
€ 21.928,28

€ 307.154,46
€ 21.928,28
€ 329.082,74

€ 24.929,28

-€ 384,71

€ 24.544,57

0

0

T: +31 (0)55 312 76 00
E: apeldoorn@bdo.nl
www.bdo.nl

BDO Audit & Assurance B.V.
Postbus 10147, 7301 GC Apeldoorn
Boogschutterstraat 35, 7324 AE Apeldoorn
Nederland



Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant



Aan: de raad van bestuur en de raad van toezicht van Stichting Vilente te Doorwerth

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Vilente (‘de instelling’) te Doorwerth
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vilente op 31 december 2021
en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de winst-en-verliesrekening over 2021; en
3. de toelichting 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 Vilente zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling 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.
Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
 de overige gegevens;
 de verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de
periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bijlage);
 de verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de
periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 (bijlage).
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 Regeling verslaggeving WTZi is vereist voor de

overige gegevens.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de Regeling verslaggeving
WTZi en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang
als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, de
overige gegevens en de verantwoordingen besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals
COVID-19 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en het
Verantwoordingsprotocol Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de
jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. In dit kader is de raad
van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van 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 de raad van bestuur afwegen of de instelling in
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de
instelling te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar bedrijfsactiviteiten in
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de instelling.
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 controleinformatie 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 instelling;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door de raad van 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 instelling 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 instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
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 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin

opgenomen toelichtingen; en
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende

transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de raad van toezicht 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.

Apeldoorn, 25 mei 2022
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

drs. K. Troe RA
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paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

