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Stichting Villa Boerebont

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

Ref.

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1
Materiële vaste activa 2
Totaal vaste activa

Vlottende activa

Voorraden 4
Debiteuren en overige vorderingen 7
Liquide middelen 9_
Totaal vlottende activa

31-dec-20 31-dec-19
€ €

0 2.340
841.467 902.340
841.467 904.680

5.566 1.322
636.583 482.301

Totaal activa 1.509.183 1.408.364

PASSIVA

Groepsvermogen
Bestemmingsreserves
Algemene en overige reserves
Totaal groepsvermogen

Voorcieningen

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Ref. 31-dec-20 31-dec-19
€ €

10
131.908 131.908
172.672 170.575
304.580 302.483

1 1 17.054 17.250

12 506.512 536.642

13 681.037 551.989

Totaal passiva 1.509.183 1.408.364
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Stichting Vilia Boerebont

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref. 2020

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke
ondersteuning 16 3.902.979

Subsidies 17 73.536

Som der bedrijfsopbrengsten 3.976.515

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 2.918.519

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 85.323

Overige bedrijfskosten 23 943.769

Som der bedrijfslasten 3.947.611

BEDRIJFSRESULTAAT 28.904

Financiële baten en lasten 24 -26.163

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 2.741

2019

3.393.530

3.456.148

2.547.672

75.267

938.141

3.561.080

-104.932

Belastingen 25 0 0

RESULTAAT NA BELASTINGEN 2.741 -131.965

Waarvan aandeel van derden 10 0 0

Resultaat toekomend aan de rechtspersoon 2.741 -131.965

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Projectreserve 0 -46.695
Algemene /overige reserves 2.741 -85.270

2.741 -131.965
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Stichting Villa Boerebont

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020
Ref.

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor:
afschrijvingen en overige waardeveranderingen

- mutaties voorzieningen
- boekresultaten afstoting vaste activa

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

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest
Ontvangen dividenden
Betaalde winstbelasting

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen immateriële vaste activa
Desinvesteringen immateriële vaste activa
Verwervingen deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden
Vervreemdingen deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden
Uitgegeven leningen u/g
Aflossing leningen u/g
Investeringen in overige financiële vaste activa
Desinvesteringen overige financiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Mutatie kortlopend bankkrediet

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

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

20. 21
1 1
18

2020
€ €

28.904

85.323
-196
0

85.127

2019
€ €

-104.932

75.267
-25.560

0
49.707

4 4244 0
5 0 0
7 154.282 36.831

6 0 0
13 -177.460 86.141

-18.934
95.097

23 0 0
23 -26.163 -27.033
23 0 0
25 0 0

-26.163
68.934

2 -21.870 -57.524
2 1.655 0
1 0 0
1 0 0

3 0 0

3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 0

-20215

12 0 0
12 -43.213 -61.978
13 0 0

-43.213

5.506

9 20.061
9 25.567

5.506

67.747

40.714

-57.524

-61.978

-78.788

98.849
20.061
-78.788

Toelichting:
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Stichting Villa Boerebont

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Activiteiten
Stichting Villa Boerenbont is statutair en feitelijk gevestigd op Aardenhoek 4 te Breda en is geregistreerd onder

KvK-nummer 20133170.
De belangrijkste activiteiten zijn het uitoefenen van een zorgboerderij en een jongeren hulporganisatie.

Groepsverhoudingen
Stichting Villa Boerebont staat aan het hoofd van de groep waar verder De Moerbei B.V. deel van uit maakt.

Verslagge vingsp erio de

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW) en daarmee de

Richtlijn voorde Jaarverslaggeving hoofdstuk 655 Zorginstellingen.

De grondslagen die worden toegepast voorde waardering van activa en passiva en het resultaat zijn

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

Con tinui'teitsveronders telling

I n 2020 is de coronacrisis ontstaan welke thans nog voortduurt. De vennootschap voorziet naar haar beste
inschatting van alle feiten en omstandigheden dat er ondanks de coronacrisis geen sprake is van een

onzekerheid met betrekking tot de continuiteit van de vennootschap en dat de vennootschap haar activiteiten

naar alle verwachting duurzaam kan blijven voortzetten.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Oordelen en 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.

Grondslagen voor de consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de instelling en haar

dochtermaatschappijen in de groep, andere groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarover

overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat.

Dochtermaatschappijen zijn deelnemingen waarin de instelling (en/of een of meer van haar

dochtermaatschappijen) meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kan uitoefenen, of

meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kan benoemen of ontslaan.

Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de instelling een meerderheidsbelang heeft, of waarop op

een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende

invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten betrokken die potentiële stemrechten bevatten

en zodanig kunnen worden uitgeoefend dat ze daardoor de instelling meer of minder invloed verschaffen.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge aandelenverhoudingen, schulden, vorderingen en

transacties geëlimineerd. Tevens zijn de resultaten op onderlinge transacties tussen groepsmaatschappijen

geëlimineerd voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd en er

geen sprake is van een bijzondere waardevermindering. Bij een transactie waarbij de rechtspersoon een niet-

100%-belang heeft in de verkopende groepsmaatschappij, wordt de eliminatie uit het groepsresultaat pro rata

toegerekend aan het minderheidsbelang op basis van het aandeel van de minderheid in de verko ende

groepsmaatschappij. ~/J// rekenraad
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Stichting Villa Boerebont

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk

tot uitdrukking is gebracht binnen het groepsvermogen. Indien de aan het minderheidsbelang van derden

toerekenbare verliezen het minderheidsbelang in het eigen vermogen van de geconsolideerde maatschappij

overtreffen, dan wordt het verschil, alsmede eventuele verdere verliezen, volledig ten laste van de
meerderheidsaandeelhouder gebracht, tenzij en voor zover de minderheidsaandeelhouder de verplichting

heeft, en in staat is, om die verliezen voor zijn rekening te nemen. Het aandeel van derden in het resultaat
wordt afzonderlijk als laatste post in de geconsolideerde resultatenrekening in aftrek op het groepsresultaat

gebracht.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voorde waardering en de

resultaatbepaling van Stichting Villa Boerebont.

Gegevens van geconsolideerde maatschappijen die andere grondslagen hanteren, zijn omgerekend naar de

grondslagen van de rechtspersoon. Alleen wegens gegronde en in de toelichting vermelde redenen zijn in de

geconsolideerde jaarrekening afwijkende grondslagen gehanteerd.

De rechtspersoon vermeldt, onderscheiden naar de hierna volgende categorieën, de naam en woonplaats van

rechtspersonen en vennootschappen:
a. die hij volledig in zijn jaarrekening betrekt;
b. waarvan de financiële gegevens in de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen voor een deel,

evenredig aan het belang daarin;
c. waarin een deelneming wordt gehouden die in de geconsolideerde jaarrekening overeenkomstig art. 2:389

BW (invloed van betekenis) wordt verantwoord (indien vereist voor het wettelijke vereiste inzicht mag deze

vermelding niet achterwege blijven, ook al is de deelneming van te verwaarlozen betekenis);
d. die dochtermaatschappij zijn en niet op basis van bovenstaande zijn vermeld;

e. waaraan één of meer volledig in de consolidatie betrokken maatschappijen of dochtermaatschappijen

daarvan alleen of samen voor eigen rekening ten minste 1/5 van het gesplaatste kapitaal verschaffen.

Er wordt tevens vermeld:
a. op grond van welke omstandigheid elke maatschappij volledig in de consolidatie wordt betrokken, tenzij deze

bestaat in het kunnen uitoefenen van overheersende zeggenschap;
b. waaruit blijkt dat een rechtspersoon of vennootschap haar financiële gegevens naar evenredigheid tot het

daarin gehouden belang mag opnemen in de geconsolideerde jaarrekening (art. 2:409 BW);

c. in voorkomend geval de reden voor het niet consolideren van een dochtermaatschappij, vermeld bij

vorengenoemde punten c. Um e.;
d. het deel van het geplaatste kapitaal dat wordt verschaft;
e. het bedrag van het eigen vermogen en het resultaat van elke volgens vorengenoemde punt e. vermelde

maatschappij volgens haar laatst vastgestelde jaarrekening (geldt niet voorde maatschappij waarin een belang

van minder dan de helft wordt gehouden en die wettig de balans niet openbaar maakt).

Verbonden rechtspersonen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling en een

natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de instelling. Dit betreffen onder meerde relaties tussen de

instelling en haar deelnemingen, de aandeelhouders, de bestuurders en de functionarissen op sleutelposities.

Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een

bedrag in rekening is gebracht.
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Stichting Villa Boerebont

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 naar 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 resultatenrekening 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 dat het

opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
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Stichting Villa Boerebont

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Immateriële vaste activa

I mmateriële 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.
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast
percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting van de balans is gespecificeerd. De verwachte
gebruiksduur en de afschrijvingsmethode worden aan het eind van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.

Goodwill
Goodwill wordt bepaald als het positieve verschil tussen de verkrijgingsprijs van de deelnemingen (inclusief
direct aan de overname gerelateerde transactiekosten) en het belang van de groep in de netto reële waarde
van de overgenomen identificeerbare activa en verplichtingen van de overgenomen deelneming, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Intern gegenereerde goodwill wordt
niet geactiveerd.
Goodwill betaald bij de acquisitie van buitenlandse groepsmaatschappijen en deelnemingen wordt omgerekend
tegen de koers op de transactiedatum.
De geactiveerde positieve goodwill wordt lineair afgeschreven over de geschatte economische levensduur, die
is bepaald op 5 jaar .
Negatieve goodwill (i.c. het meerdere van het belang in de reële waarden van de identificeerbare activa en
verplichtingen op de overnamedatum boven de verkrijgingsprijs) wordt als een afzonderlijke overlopende
passiefpost opgenomen. Negatieve goodwill valt vrij in de resultatenrekening voor zover lasten en verliezen
zich voordoen, indien hier bij de verwerking van de overname rekening mee is gehouden en deze lasten en
verliezen betrouwbaar zijn te meten. Indien geen rekening is gehouden met verwachte lasten of verliezen, dan
valt de negatieve goodwill vrij in overeenstemming met het gewogen gemiddelde van de resterende levensduur
van de verworven afschrijfbare activa. Voor zover de negatieve goodwill uitkomt boven de reële waarde van de
geïdentificeerde niet-monetaire activa wordt het meerdere direct in de resultatenrekening verwerkt.
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Stichting Villa Boerebont

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa
De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen en materiële vaste
bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun
kostprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere
waardeverminderingen.

De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de
activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De kostprijs van de activa
die door de instelling in eigen beheer zijn vervaardigd, bestaat uit de aanschaffingskosten van de gebruikte
grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de vervaardiging.
Verder omvat de vervaardigingsprijs een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op schulden over het
tijdvak dat kan worden toegerekend aan de vervaardiging van de activa.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de
lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur, rekening houdend met de eventuele
restwaarde van de individuele activa. Er wordt afgeschreven vanaf het moment dat het actief klaar is voor het
beoogde gebruik. Op terreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen : 10%.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 20 - 33%.

De materiële vaste activa waarvan de instelling en haar groepsmaatschappijen op grond van een financiële
leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële
leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige
leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste
van het resultaat gebracht.

Groot onderhoud:
Voorde kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorciening is
opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot
onderhoud worden ten laste gebracht van deze voorziening.
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Stichting Villa Boerebont

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs of tegen lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-
opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

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
venaerkt). 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. De voorziening wordt bepaald door
individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare 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.

Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de instelling,
worden gerubriceerd als financiële vaste activa.

Eigen vermogen

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Algemene en overige reserves en
Bestemmingsreserves.

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de instelling een beperktere
bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.

Algemene en overige reserves
Onder Algemene en overige reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde
organen binnen de statutaire doelstellingen van de instelling vrij kunnen beschikken.

Voorzieningen

Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voorin 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
voorcieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van
panden, installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.
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Stichting Villa Boerebont

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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.

Leasing
De instelling kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor-
en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee
worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren
als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet
zozeer de juridische vorm. Classificatie van de lease vindt plaats op het tijdstip van het aangaan van de
betreffende leaseovereenkomst.

Financiële leases
Als de instelling optreedt als lessee in een financiële lease, wordt het leaseobject (en de daarmee
samenhangende schuld) bij de aanvang van de leaseperiode in de balans verwerkt tegen de reële waarde van
het leaseobject of, indien deze lager is, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen. Beide
waardes worden bepaald op het tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst. De toegepaste rentevoet
bij de berekening van de contante waarde is de impliciete rentevoet. Indien deze rentevoet praktisch niet te
bepalen is, wordt de marginale rentevoet gehanteerd. De initiële directe kosten worden opgenomen in de
eerste waardering van het leaseobject. De grondslagen voor de vervolgwaardering van het leaseobject zijn
beschreven onder het hoofd Materiële vaste activa. Als geen redelijke zekerheid bestaat dat de instelling
eigenaar van een leaseobject zal worden aan het einde van de leaseperiode, wordt het object afgeschreven
over de kortste termijn van de leaseperiode of de gebruiksduur van het object. De minimale leasebetalingen
worden gesplitst in rentelasten en aflossing van de uitstaande leaseverplichting. De rentelasten worden
gedurende de leaseperiode zodanig toegerekend aan elke periode dat dit resulteert in een constante
periodieke rentevoet over de resterende netto-verplichting met betrekking tot de financiële lease.
Voorwaardelijke leasebetalingen worden als last verwerkt in de periode dat aan de voorwaarden tot betaling
wordt voldaan.

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 verlichting,
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 voorcienbaar 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.

Onder opbrengsten jeugdwet en opbrengsten wmo worden de baten verantwoord uit hoofde van geleverde
prestaties op het gebied van verleende jeugdzorg respectievelijk wmo-prestaties. Als realisatiemoment geldt
het moment waarop de betreffende prestaties zijn gerealiseerd en op grond van de geldende voorschriften of
richtlijnen gedeclareerd kunnen worden bij de opdrachtgever. Tot de opbrengsten jeugdwet wor n tevens
gerekend mutaties in onderhanden zorgtrajecten met betrekking tot jeugdzorg. 
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Stichting Villa Boerebont

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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.

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 resultatenrekening 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
resultatenrekening 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 resultatenrekening gebracht.

Pensioenen
Stichting Villa Boerebont 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. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Villa Boerebont betaalt hiervoor premies waarvan de helft
door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan
derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel
van de instelling in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel
ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële
beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.
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Stichting Vilia Boerebont

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.4 Grondslagen voorde opstelling van het kasstroomovercicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomovercicht
bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van
waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

Voorde 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.

Pagina 13
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Stichting Villa Boerebont

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa
31-dec-20 31-dec-19

De specificatie is als volgt: € €

Kosten oprichting en uitgifte van aandelen 0 0
Kosten van ontwikkeling 0 0
Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom 0 0
Kosten van goodwill die van derden is verkregen 0 2.340
Vooruitbetalingen op immateriële activa 0 0

Totaal immateriële vaste activa 0 2.340

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2020 2019
€ €

Boekwaarde per 1 januari 2.340 7.947
Bij: investeringen 0 0
Af: afschrijvingen 2.340 5.607
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0
Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 0 2.340

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.6.

2. Materiële vaste activa
31-dec-20 31-dec-19

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 777.690 826.055
Machines en installaties 0 0
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 63.777 76285
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 0
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 841.467 902.340

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2020 2019
€ €

Boekwaarde per 1 januari 902.340 914.976
Bij: investeringen 21.870 57.524
Af: afschrijvingen 81.880 68.420
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 240 0
Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0
Af: desinvesteringen 1.103 1.740

Boekwaarde per 31 december 841.467 902.340

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.7.
De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voorde langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het
overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.9.
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Stichting Villa Boerebont

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

4. Voorraden

De specificatie is als volgt:

Medische middelen
Voedingsmiddelen
Hulpmiddelen
Vooruitbetalingen op voorraden
Overige voorraden:

Totaal voorraden

31-dec-20 31-dec-19
€ €

0 0
0 0
0 0
0 0

5.566 1.322

5.566 1.322

'oelichting:
.en voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Stichting Villa Boerebont

ACTIVA

7. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren
Leningen u/g bestuurders
Leningen u/g commissarissen
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van transitieregeling
Overige vorderingen:
Waarborgsommen
Huur, verzekeringspremie en overige vooruitbetaalde kosten
Belastingen en sociale premies
Vooruitbetaalde bedragen:
Nog te ontvangen bedragen:
Diverse posten
Overige overlopende activa:
Overige overlopende activa

Totaal debiteuren en overige vorderingen

31-dec-20 31-dec-19
€ €

491.963 373.381
100 100
0 0
0 0
0 0

42.383 41.635
0 26.290

1.223

0 5.003

102.137 34.669

636.583 482.301

Toelichting:

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 77.972 (2019: € 79.634).
Ten behoeve van kortlopende schulden aan kredietinstellingen en langlopende schulden aan banken is € 491.963 van de
vorderingen verpand.

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

Bankrekeningen
Kassen
Gelden onderweg

Totaal liquide middelen

31-dec-20 31-dec-19
€ €

25.564 18.237
0 517
3 1.307

25.567 20.061

'oelichting:
)e liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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Stichting Villa Boerebont

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

10. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal
Agioreserve
Herwaardingsreserve
Wettelijke en statutaire reserves
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal groepsvermogen

Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserves:
Projectreserve

Totaal bestemmingsreserves

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

Overige reserves:
Overige reserves:

Totaal algemene en overige reserves

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

31-dec-20 31-dec-19

€ €

0 0
0 0
0 0
0 0

131.908 131.908
0 0

172.672 170.575
304.580 302.483

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

1-jan-20 bestemming mutaties 31-dec-20

€ € € €

131.908 0 0 131.908

131.908 0 0 131.908

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

1 jan-20 bestemming mutaties 31-dec-20
€ € € €

170.575 2.741 -644 172.672

170.575 2.741 -644 172.672

2020 2019
€ €

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling 2.741 -131.965

Herwaardering materiële vaste activa 0 0

Afwaardering/herwaardering financiële vaste activa 0 0

Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen 0 0

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als

onderdeel van het groepsvermogen 0 0

Totaalresultaat van de instelling 2.741 -131.965

11. Voorzieningen

Oprenten en

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval
verandering

Saldo per
disconterings-

voet

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-20 31-dec-20

€ € € € € €

- groot onderhoud 17.250 0 196 0 0 17.054

Totaal voorzieningen 17.250 0 196 0 0 17.054

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

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

hiervan > 5 jaar

31-dec-20

0
17.054

0

oelichting per categorie voorziening:
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Stichting Villa Boerebont

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

12. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt:

Schulden aan banken
Overige langlopende schulden

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

Het verloop is als volgt weer te geven:

31-dec-20 31-dec-19
€ €

506.512 536.642
0 0

506.512 536.642

2020 2019
€ €

Stand per 1 januari 599.049 645.585
Bij: nieuwe leningen 0 15.442
Af: aflossingen 32.704 61.978

Stand per 31 december 566.345 599.049

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 59.833 62.407

Stand langlopende schulden per 31 december 506.512 536.642

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 59.833 62.407
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 506.512 536.642
hiervan > 5 jaar 256.671 286.837

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:
De verstrekte zekerheden voorde opgenomen lening bij Triodos Bank luiden als volgt:
• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;
• pandrecht op inventaris;
• pandrecht op de vorderingen;
• pandrecht op huurpenningen;
• een borgstelling van de Staat van € 427.500 dd 15-12-2014;
• een borgstelling van een bestuurder van € 40.000.
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Stichting Villa Boerebont

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen kosten:
Diverse te betalen kosten
Vooruitontvangen opbrengsten
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige overlopende passiva:
Accountantskosten
Nettoloon
Verplichtingen persoonlijk budget levensfase

Totaal overige kortlopende schulden

31-dec-20 31-dec-19
€ €

51.755 97.576
98.844 44.392
59.833 62.407
250.359 137.793
2.484 3.966

97.261 35.375
0 47.728
0 0

47.540 35.826
0 0

17.500
18.233 19.333
54.728 50.093

681.037 551.989

Toelichting:
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij Triodos Bank bedraagt per 31 december 2020 EUR 200.000.
De verstrekte zekerheden gelden tevens voorde opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij Triodos Bank en luiden als
volgt:
'- hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;
'- pandrecht op de inventaris;
'- pandrecht op de vorderingen;
'- pandrecht op de huurpenningen;
'- een borgstelling van de Staat van € 427.500 dd 15-12-2014;
'-een borgstelling van een bestuurder van € 40.000

Algemeen

15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen

(Meerjarige) financiële verplichtingen

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt voor het komende jaar circa
€ 435.000. De resterende looptijd van de huurcontracten bedraagt 4 jaar.

VPB-plicht Jeugdzorg

Op 13 december 2019 is in de Staatscourant het (aangepaste) beleidsbesluit subjectieve vrijstellingen ex artikel 5 Wet op de
Vennootschapsbelasting (Wet Vpb) gepubliceerd. Dit besluit bevat verduidelijkingen voor jeugdzorg- en jeugdhulpinstellingen
voor wat betreft de beoordeling van hun vennootschapsbelastingplicht en de mogelijkheden om een beroep te doen op de
zogenoemde 'zorgvrijstelling' ex artikel 5 lid 1, onderdeel c Wet Vpb. Per instelling moet worden getoetst of en in hoeverre een
onderneming wordt gedreven en zo ja, of aan de wettelijke voorwaarden voor een subjectieve vrijstelling zoals de zorgvrijstelling
ex. artikel 5, lid 1, onderdeel c wordt voldaan. Het gepubliceerde besluit bevat voorjeugdzorg- en jeugdhulpinstellingen relevante
informatie voorde beoordeling van hun Vpb positie en meer in het bijzonder de mogelijkheden om een beroep te kunnen doen op
een subjectieve (zorg-) vrijstelling.

De instelling heeft een analyse gemaakt van de eventuele vennootschapsbelastingplicht en is van mening dat de stichting niet
belastingplichtig is.
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Stichting Villa Boerebont

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Stand per 1 januari 2020
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 1 januari 2020

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

- terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde
.cumulatieve afschrijvingen

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2020

Afschrijvingspercentage

Kosten van
concessies,

Kosten op- vergunningen Kosten van Vooruitbe-
richting en en rechten van goodwill die talingen op
uitgifte van Kosten van intellectuele van derden is immateriële Totaal
aandelen ontwikkeling eigendom verkregen activa

€ € € € € €

0 0 0 28.039 0 28.039
0 0 0 25.699 0 25.699

0 0 0 2.340 0 2.340

0 0 0 0 0 0
0 0 0 2.340 0 2.340
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 -2.340 0 -2.340

0 0 0 28.039 0 28.039

0 0 0 28.039 0 28.039

0 0 0 00 0

0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0%

N8: wanneer de afschrijvingstermijn van een immaterieel vast actief langer is dan twintig jaar, de reden waarom de gebruiksduur van een immaterieel langer is

dan twintig jaar toelichten. Bij het vermelden dient de rechtspersoon de factoren te vermelden die een significante rol hebben gespeeld bij de bepaling van de

levensduur van het actief.

rekenraad
Vermetten
accountants ~ advise

Alleen voor identificatied einde
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Stichting Villa Boerebont

5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Stand per 1 januari 2020
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 1 januari 2020

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

- terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde
.cumulatieve afschrijvingen

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2020

Afschrijvingspercentage

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in
middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces
gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa
€ € € € € €

1.078.749 0 165.631 0 0 1.244.380
252.694 0 89.346 0 0 342.040

826.055 0 76.285 0 0 902.340

1.382 0 20.488 0 0 21.870
49.747 0 32.133 0 0 81.880

0 0 0 0 0 0
0 0 240 0 0 240

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 1.655 0 0 1.655
0 0 552 0 0 552
0 0 1.103 0 0 1.103

-48.365 0 0 -60.8730 -12.508

1.080.131 0 184.464 0 0 1.264.595
302.441 0 120.687 0 0 423.128

777.690 0 63.777 0 0 841.467

4-10% 0,0% 20-33% 0,0% 0,0%

rekenraad
Vermettenaccountants ~ ad~~s
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Stichting Villa Boerebont

BIJLAGE

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2020

Totale Werke- Einde Restschuld Nieuwe Restschuld
Resterende

Aflos-
Afsluit- Aflossing Restschuld looptijd in Aflos- Gestelde

Leninggever
datum

Hoofdsom loop- Soort lening lijke- rentevast- 31 december leningen in
in 2020

31 december
over 5 jaar jaren eind

sings-
sing 2021 zekerheden

tijd rente periode 2019 2020
2020

2020

Wi~Ze

o/

Triodos 427.500 12 H othecair 2,95°/o 257.756 0 18.860 238.896 50.291 6 37.721 zie hieronder ̀ 1

Triodos 427.500 20 H othecair 2,95% 327.996 0 11.056 316.940 206.380 14 22.112 zie hieronder '1

MKB Lease 15.442 6 Financial lease 2,25% 13.297 0 2.788 10.509 0 4 0

Totaal 599.049 0 32.704 566.345 256.671 59.833

1̀)
De volgende zekerheden zijn gesteld door de kredietgever:
- het recht van hypotheek op Frankenthalerstraat 14 te Breda
- (stille) verpanding van de inventaris
- (stille) verpanding van de huurpenningen

- (stille) verpanding van de vorderingen

- een borgstelling van de Staat van € 427.500 dd 15-12-2014

- een borgstelling van een bestuurder van € 40.000

rekenraad
Vermetten
accountants ~ adviseurs
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Stichting Villa Boerebont

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

5.1.10.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020

2020 2019
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 3.902.979 3.393.530

Subsidies 73.536 62.618

Overige bedrijfsopbrengsten 0 0

Som der bedrijfsopbrengsten 3.976.515 3.456.148

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT

Financiële baten en lasten

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

Belastingen

RESULTAAT NA BELASTINGEN

Waarvan aandeel van derden

Resultaat toekomend aan de rechtspersoon

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Projectreserve
Algemene /overige reserves

2.918.519 2.547.672

85.323 75.267

943.769 938.141

3.947.611 3.561.080

28.904 -104.932

-26.163 -27.033

2.741 -131.965

0 0

2.741 -131.965

0 0

0
2.741

-46.695
-85.270

2.741 -131.965

rekenraad
Veemetten
accou~tants~advise s
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Stichting Villa Boerebont

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet 0 0
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz 188.279 223.353
Opbrengsten Jeugdwet 0 13.089
Opbrengsten Wmo 3.188.785 2.679.947
Opbrengsten Ministerie van Justitie en Veiligheid 0 0
Beschikbaarheidsbijdragen Zorg 0 0
Opbrengsten uit onderaanneming 0 0
Overige zorgprestaties 525.915 477.141

Totaal 3.902.979 3.393.530

oelichting:

i de post 'Opbrengsten Jeugdwet is een mutatie op onderhanden trajecten Jeugdzorg begrepen van € 0 (2019: € 0).

17. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 73.536 62.618

Totaal 73.536 62.618

'oelichting:

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:
€ €

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
Overige personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

Totaal personeelskosten

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

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

2.297.208 1.882.858
418.044 335.229
178.811 154.085

0 0

2.918.519 2.547.672

53 39

53 39

0 0

Pagina 23
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Stichting Villa Boerebont

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

20. Afschrijvingen op immateriële en materië/e vaste activa

De specificatie is als volgt:

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa

Totaal afschrijvingen

2020 2019
€ €

2.340 5.607
82.983 69.660

85.323 75.267

oelichting:

23. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

Totaal overige bedrijfskosten

2020 2019
€ €

239.901 262.931
178.791 216.517
84.392 56.537
440.685 402.156

0 0

943.769 938.141

oelichting:

24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

Rentelasten
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
Geactiveerde rente
Overige financiële lasten
Subtotaal financiële lasten

Totaal financiële baten en lasten

2020 2019
€ €

0 0
0 0

26.163 27.033
0 0
0 0

26.163 27.033

oelichting:

26. Bijzondere posten in het resultaat

De aard en omvang van de in het resultaat verwerkte posten, en de wijze waarop deze zijn verwerkt, is als volgt:
- Geen

27. Wet normering topinkomens (WNTJ

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de W NT verantwoord worden, is opgenomen onder punt
27.

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. 
re~Cenraa~.1

Vetmetten
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27. WNT-verantwoording 2020 Stichting Villa Boerebont

ue vviv i is van Koepassing op ~ucnung ulna esoereoonc. net voor ~ucnung vma rsoereoonc ~oepasseu~Ke oezoiaigingsmaximum is in eu~u

€ 111.000 het WNT-maximum op basis van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp, de totaalscore is 7 en de klasse

is I.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

la. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand

van de functievervulling.

Directeur Financieel directeur

Aanvang en einde functievervulling in
2020

O1/O1 - 31/12 O1/O1 - 31/12

Omvang dienstverband (als
deelti"dfador in f[e

1,0 0,9

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldi In
Beloning plus belastbare
onkosteneer oedin en

80.187 67.050

Beloningen betaalbaar op termijn 7.152 6.086

Subtotaal 87.339 73.136

Individueel toepasselijke
bezoldi in smaximum

111.000 99.900

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvanqen bedrag

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

Bezoldiging 87.339 71.321

He[ bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

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

Toelichting ap de vordering wegens
onverschuldi de betalin

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

Gegevens 2019

Functiegegevens Directeur Financieel directeur

Aanvang en einde functievervulling in
2019

O1/O1 - 31/12 O1/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als
deelti ~dfactor in Re

1,0 0,9

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldi in
Beloning plus belastbare
onkosteneer oedin en

69.203 59.539

Beloningen betaalbaar op termijn 6.024 5.255

Subtotaal 75.227 64.794

Individueel toepasselijke
bezoldi in smaximum

107.000 96.300

Bezoldiging 75.227 64.794

ld. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voorma/ige functie nog 4 jaar a/s topfunctionaris worden aangemerkt met een totale

bezoldiging van € 1.700 of minder

.•

A.C.M. Beekers Lid RvT

A. M.7. P. van der Velden Lid RvT

I.M.C. van Gool Lid RvT

K. van Dijk Lid RvT

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun

voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, N.V.T.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven

het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

rekenraad
Vermetten
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Stichting Villa Boerebont

5.1.11 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

Ref.

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1
Materiële vaste activa 2
Financiële vaste activa 3
Totaal vaste activa

Vlottende activa

0
838.357

846.762

31-dec-19

2.340
897.203

899.544

Voorraden 4 0 0

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-
zorgproducten 5 0 0
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 0 0
Debiteuren en overige vorderingen 7 624.342 521.498
Effecten 8 0 0
Liquide middelen 9 20.597 15.339
Totaal vlottende activa 644.939 536.837

Totaal activa 1.491.701 1.436.381

PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Agioreserve
Herwaarderingsreserve
Wettelijke en statutaire reserves
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Totaal passiva

31-dec-20

Ref. 31-dec-20 31-dec-19
€ €

10
0 0
0 0
0 0
0 0

131.908 131.908
0 0

172.672 170.575
304.580 302.483

1 1 17.054 58.313

12 506.512 536.642

6 0 0
13 663.555 538.943

663.555 538.943

1.491.701 1.436.381

Pagina 26
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Stichting Villa Boerebont

5.1.12 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref. 2020 2019
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke
ondersteuning 16 3.921.331 3.410.204

Subsidies 17 73.536 62.618

Som der bedrijfsopbrengsten 3.994.867 3.472.822

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 2.534.598 2.214.260

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 82.696 73.532

Bijzondere waardevermindering van vaste activa 21 0 0

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 22 0 0

Overige bedrijfskosten 23 1.400.071 1279.765

Som der bedrijfslasten 4.017.365 3.567.557

BEDRIJFSRESULTAAT -22.498 -94.735

Financiële baten en lasten 24 25.239 -37.230

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 2.741 -131.965

Belastingen 25 0 0

RESULTAAT NA BELASTINGEN 2.741 -131.965

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Projectreserve 0 -46.695
Algemene /overige reserves 2.741 -85.270

2.741 -131.965

rekenraad
Vermet
accountants ~ vis

Pagina 27 
Alleen voor identificat" doeleinde



Stichting Villa Boerebont

5.1.13 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ENKELVOUDIGE JAARREKENING

5.1.13.1 Algemeen

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de

geconsolideerde balans en resultatenrekening, met uitzondering van de hierna genoemde grondslagen.

5.1.13.2 Afwijkingen in waarderingsgrondslagen enkelvoudige jaarrekening

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Zie voor een uitwerking hiervan de
grondslagen voor financiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.

Resultaat deelnemingen
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de instelling
in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva
tussen de instelling en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn
geëlimineerd voor zover deze ais niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Het resultaat deelnemingen is als
onderdeel van de financiële baten en lasten in de resultatenrekening verantwoord.

Pagina 28
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Stichting Villa Boerebont

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna
niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

ACTIVA

2. Materiële vaste activa
37-dec-20 31-dec-19

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 777.690 826.055
Machines en installaties 0 0
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 60.667 71.148
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 0 0
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 838.357 897203

Net verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2020 2019
€ €

Boekwaarde per 1 januari 897203 908.104
Bij: investeringen 21.270 57.524
Af: afschrijvingen 80.356 66.685
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 240 0
Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0
Af: desinvesteringen 0 1.740

Boekwaarde per 31 december 838.357 897.203

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 5.1.16.
De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voorde langlopende schuldei. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het
overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.18.

rekenraad
Vermette
accountants ~ advi urs:
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Stichting Villa Boerebont

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 8.405 1
Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 0 0
Vorderingen op groepsmaatschappijen 0 0
Vorderingen op overige verbonden maatschappijen 0 0
Andere deelnemingen 0 0
Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 0 0
Overige effecten 0 0
Overige vorderingen 0 0

Totaal financiële vaste activa 8.405 1

Het veeloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2020 2019
€ €

Boekwaarde per 1 januari 1 1
Kapitaalstortingen 0 0
Resultaat deelnemingen 49.467 -13.378
Ontvangen dividend 0 0
Acquisities van deelnemingen 0 0
Verstrekte leningen /verkregen effecten 0 0
AFlossing leningen 0 0
(Terugname) waardeverminderingen 0 0
Amortisatie (dis)agio 0 0
Voorziening -41.063 13.378

Boekwaarde per 31 december 8.405 1

oelichting:
'oor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
wt~tieoverzicht onder 5.1.17.

7. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren
Leningen u/g bestuurders
Leningen u/g commissarissen
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van transitieregeling
Overige vorderingen:
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Waarborgsommen
Pensioenen
Vorderingen uit hoofde van subsidies:
Vooruitbetaalde bedragen:
Nog te ontvangen bedragen
Overige overlopende activa

Totaal debiteuren en overige vorderingen

31-dec-20 31-dec-19
€ €

485.413 425.097
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

41.613 39.113
765 661

0 26.091
96.551 30.536

624.342 521.498

'oelichting:

)e voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 77.972 (2019: € 79.634).
i de post debiteuren is een bedrag van € 27.000 aan intercompany posten opgenomen (2019: € 52.150).

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

Bankrekeningen
Kassen
Gelden onderweg

Totaal liquide middelen

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

31-dec-20 31-dec-19
€ €

20.597 14.032
0 0
0 1.307

20.597 15.339

r kenraad
ermett
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Stichting Villa Boerebont

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

70. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal
Agioreserve
Herwaardingsreserve
Wettelijke en statutaire reserves
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserves:
Projectreserve

Totaal bestemmingsreserves

Algemene en overige reserves

31-dec-20 31-dec-19
€ €

0 0
0 0
0 0
0 0

131.908 131.908
0 0

172.672 170.575
304.580 302.483

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
1 jan-20 bestemming mutaties 31-dec-20

€ € € €

131.908 0 0 131.908

131.908 0 0 131.908

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Net verloop is als volgt weer te geven: 1 jan-20 bestemming mutaties 31-dec-20

€ € € €
Overige reserves:
Overige reserves 170.575 2.741 -644 172.672

Totaal algemene en overige reserves 170.575 2.741 -644 172.672

Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop over 2019 is als volgt weer te geven: 1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19
€ € € €

Bestemmingsreserves:
Projectreserve 178.603 0 -46.695 131.908

Totaal bestemmingsreserves 178.603 0 -46.695 131.908

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop over 2019 is als volgt weer te geven: 1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19
€ € € €

Overige reserves:
Overige reserves 255.845 -131.965 46.695 170.575

Totaal algemene en overige reserves 255.845 -131.965 46.695 170.575

Specificatie aansluiting geconsolideerd -enkelvoudig vermogen 31 december 2020
en resultaat over 2020

Eigen
De specificatie is als volgt : vermogen Resultaat

€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: 304.580 2.741

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 304.580 2.741

rekenraad
Vermetten
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Stichting Villa Boerebont

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

11. Voorzieningen
Oprenten en

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval 
Verandering 

Saldo per
disconteríngs-

voet

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-20 31-dec-20
€ € € € € €

- groot onderhoud 17.250 0 196 0 0 17.054
- deelnemingen 41.063 0 0 41.063 0 0

Totaal voorzieningen 58.313 0 196 41.063 0 17.054

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

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
hiervan > 5 jaar

31-dec-20

D
17.054

0

toelichting per categorie voorziening:

13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Schulden aan kredietinstellingen 51.755 97.576
Crediteuren 123.184 69.771
AFlossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 59.833 62.407
Belastingen en premies sociale verzekeringen 220.718 118.836
Schulden terzake pensioenen 0 0
Nog te betalen salarissen 17.377 19.002
Terugbetalingsverplichtingen zorgverzekeraars oude jaren 0 0
Schulden uit hoofde van transitieregeling 0 0
Overige schulden:
Schulden aan groepsmaatschappijen 7.000 0
Nog te betalen kosten:
Vooruitontvangen opbrengsten 0 47.728
Vakantiegeld 0 0
Vakantiedagen 44.959 34.725
Verplichtingen persoonlijk budget levensfase 46.998 40.923
Overige overlopende passiva 91.731 47.975

Totaal overige kortlopende schulden 663.555 538.943

Toelichting:
In de oost crediteuren is een bedras van € 59.349 aan intercomganv posten opgenomen (2019: € 28.934).

15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen

(Meerjarige) financiële verplichtingen

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt voor het komende jaar circa

€ 435.000. De resterende looptijd van de huurcontracten bedraagt 4 jaar.

Verplichtingen uit hoofde van hef macrobeheersinstrument

Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2020. Stichting
Villa Boerebont is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrumentvoortkomende
verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de
instelling per 31 december 2020.
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Stichting Villa Boerebont

5.1.16 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Stand per 1 januari 2020
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 1 januari 2020

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
afschrijvingen

- bijzondere waardeverminderingen
- terugname bijz. waardeverminderingen

- terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde

.cumulatieve afschrijvingen

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2020

Afschrijvingspercentage

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in
middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces
gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa
€ € € € € €

7.078.749 0 155.319 0 0 1234.068
252.694 0 84.171 0 0 336.865

826.055 0 71.148 0 0 897.203

1.382 0 19.888 0 0 21.270
49.747 0 30.609 0 0 80.356

0 0 0 0 0 0
0 0 240 0 0 240

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

-48.365 0 -10.481 0 0 -58.846

1.080.131 0 175.207 0 0 1255.338
302.441 0 114.540 0 0 416.981

60.667 0 0 838.357777.690 0

4-10% 0,0% 20-33% 0,0% 0,0%

rekenraad
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Stichting Villa Boerebont

5.1.17 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vorderingen
op
participanten
en op

Deelnemingen Vorderingen op maatschappij
Deelnemingen in overige Vorderingen op overige en waarin
in groeps- verbonden groeps- verbonden Andere wordt Overige Overige
maatschappijen maatschappijen maatschappijen maatschappijen deelnemingen deelgenomen effecten vorderingen Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kapitaalstortingen 0 0
Resultaat deelnemingen 49.467 49.467
Ontvangen dividend 0 0
Acquisities van deelnemingen 0 0
Verstrekte leningen I verkregen effecten 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangen dividend /aflossing leningen 0 0 0 0 0 0 0 0
(Terugname) waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortisatie (dis)agio 0 0 0 0 0 0 0 0

Voorziening -41.063 0 0 0 0 0 0 0 -41.063

Boekwaarde per 31 december 2020 8.405 0 0 0 0 0 0 0 8.405

Som waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

rekenraad
Vermettenaccountants ~ advis
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Stichting Villa Boerebont

5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

5.1.19.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2020

2020

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT

Financiële baten en lasten

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

Belastingen

RESULTAAT NABELASTINGEN

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Projectreserve
Algemene /overige reserves

Pagina 35

3.921.331

73.536

3.994.867

2.534.598

82.696

1.400.071

4.017.365

2019

3.410.204

62.618

3.472.822

2.214.260

73.532

1279.765

3.567.557

-22.498 -94.735

25.239 -37.230

2.741 -131.965

0 0

2.741 -131.965

2020 2019
€ €

0 -46.695
2.741 -85.270

2.741 -131.965
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Stichting Villa Boerebont

5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening

zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning
2020 2019

De specificatie is als volgt: € €

Opbrengsten zorgverzekeringswet
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz
Opbrengsten Jeugdwet
Opbrengsten Wmo
Opbrengsten Ministerie van Justitie en Veiligheid
Beschikbaarheidsbijdragen Zorg
Opbrengsten uit onderaanneming
Overige zorgprestaties

0 0
188.279 223.353

0 13.089
3.188.721 2.679.947

0 0
0 0
0 0

544.331 493.815

Totaal

'oelichting:

~ de post 'Opbrengsten Jeugdwet is een mutatie op onderhanden trajecten Jeugdzorg begrepen van € 0 (2019: € 0).

17. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 73.536 62.618
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 0 0

Totaal 73.536 62.618

'oelichting:

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
Overige personeelkosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

Totaal personeelskosten

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

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

1.985.533 1.634.724
361.877 287.379
153.950 131.369

33.238 160.788
2.534.598 2.214.260

0 0

2.534.598 2.214.260

46 33

46 33

0 0

'oelichting:
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Stichting Villa Boerebont

5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa 2.340 5.607
- materiële vaste activa 80.356 67.925

Totaal afschrijvingen 82.696 73.532

oelichting:

23. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

231.878 249.536
648.529 585.866
83.745 56.156
435.919 388.207

0 0

Totaal overige bedrijfskosten 1.400.071 1.279.765

oelichting:

24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

Rentelasten
Rentelasten groepsmaatschappijen
Resultaat deelnemingen
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten
Geactiveerde rente
Overige financiële lasten
Subtotaal financiële lasten

Totaal financiële baten en lasten

2020 2019
€ €

0 0
0 0

24.228 23.852
0 0

-49.467 13.378
0 0
0 0
0 0

-25.239 37.230

-25.239 37.230

'oelichting:
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Stichting Villa Boerebont

5.1.20 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting Villa Boerebont heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 29 september 2021.

De raad van toezicht van Stichting Villa Boerebont heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering
van 29 september 2021.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bestuur

Datum
E.A. Vermeij

Raad van Toezicht

Datum
A.C.M. Beekers

Datum
I.M.C. van Gool

Datum
Z. Smit

Datum
A.M.J.P. van der Velden

Datum
K. van Dijk
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Stichting Villa Boetebont

5.2 OVERIGE GEGEVENS
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Stichting Villa Boerebont

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is bepaald, conform artikel 2, lid 3, dat de Stichting niet het maken van winst beoogt. Incidenteel
behaalde positieve resultaten zullen niet louter aan het eigen vermogen worden toegevoegd, maar zullen tevens
worden aangewend om zorg en opvang te kunnen faciliteren aan jeugdigen waarvoor (nog) geen financiële
middelen beschikbaar zijn.

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Villa Boerebont heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

De beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Vermetten
accountants ~ adviseurs

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Villa Boerebont te Breda

Onze conclusie
Wij hebben de jaarrekening van Stichting Villa Boerebont te Breda over 2020 beoordeeld.

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de in dit
rapport opgenomen jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Stichting Villa Boerebont per 31 december 2020 en van het resultaat over

2020 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW) en daarmee de Richtlijn

voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 655 Zorginstellingen.

Deze jaarrekening bestaat uit:

de balans per 31 december 2020;

- de winst- en verliesrekening over 2020 ; en

- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor onze conclusie
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze

beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening.'

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Villa Boerebont zoals vereist in de Verordening inzake de

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (Vi0) en andere relevante

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

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

voor onze conclusie.

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 Regeling verslaggeving WTZi (RvW) en daarmee de Richtlijn voorde

Jaarverslaggeving hoofdstuk 655 Zorginstellingen. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk

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

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

fraude. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces

van financiële verslaggeving van de entiteit .

Vermetten B.V. ~ Bisschop de Vetplein t0a ~ 5126 CA Gilze ~ t+31 (0)161 - 45 60 56

KvK 18041547 ~ BTW NL804G28166601 ~ Becon 405395 ~ e gilze@vermetten.nl ~ www.vermetten.nl

Op 21 onze contractuele relaties zijn de algemene voonv2arden ven SRA-Accountantskantoven

van toepassing. Oeze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht nr 40487496. NBA ~i:-\



Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht
dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voorde door ons af te
geven conclusie.

De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan
de zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard
2400.

Onze beoordeling bestond onder andere uit:
- Het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving en in het van toepassing

zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen

identificeren waar het waarschijnlijk is dat zich risico's op afwijkingen van materieel

belang voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten

en uitvoeren van werkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het verkrijgen van

assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;

- Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de

entiteit en het overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel

van het uitvoeren van cijferanalyses;

- Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de entiteit ;

- Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de

jaarrekening;

- Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of

aansluit op de onderliggende administratie van de entiteit;

Het evalueren van de verkregen assurance-informatie;

- Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële

verslaggeving en het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk

lijken;

- Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en

de daarin opgenomen toelichtingen; en

- Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw

beeld lijkt te geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
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De WNT-aspecten vallen niet onder deze opdracht
Conform artikel 1.7 lid 1 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) bestaat er een controleplicht ten aanzien van de WNT-aspecten.
Met betrekking tot de jaarrekening van Stichting Villa Boerebont te Breda wordt door ons een
beoordelingsopdracht uitgevoerd. De WNT-aspecten vallen hier derhalve niet onder. Ten
behoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt hiervoor door
ons een separate controleverklaring afgegeven.

Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit
Wij vestigen de aandacht op de paragraaf continuiteit in de toelichting van de jaarrekening,
waarin is uiteengezet dat er ondanks de coronacrisis geen sprake is van een onzekerheid met
betrekking tot de continuiteit van de stichting en dat de stichting haar activiteiten naar alle
verwachting duurzaam kan blijven voortzetten.

Etten-Leur, 29 september 2021

Vetmetten ~ accountants &adviseurs
voor deze:

A.M.C. Huijskens RA
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