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1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 23.603.917 26.710.081
Totaal vaste activa 23.603.917 26.710.081

Vlottende activa

Voorraden 2 40.568 40.866
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 3 283.863 263.406
 DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 1.161.519 1.878.228
Debiteuren en overige vorderingen 5 1.251.074 1.315.935
Liquide middelen 6 18.252.759 13.032.183
Totaal vlottende activa 20.989.783 16.530.617

Totaal activa 44.593.700 43.240.698

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 7
Kapitaal 91 91
Bestemmingsreserves 15.945.721 13.252.559
Bestemmingsfondsen 0 0
Algemene en overige reserves 1.083.287 1.083.287
Totaal eigen vermogen 17.029.099 14.335.937

Voorzieningen 8 4.384.145 3.232.273

Langlopende schulden ( > 1 jaar) 9 14.421.464 15.903.156

Kortlopende schulden ( < 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 10 8.758.993 9.769.332
Totaal kortlopende schulden (< 1 jaar) 8.758.993 9.769.332

Totaal passiva 44.593.700 43.240.698

4

Ariëtta Heuvelman
Variabel VAA



Stichting Valkenhof

1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref. 2021 2020
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschap. ondersteuning) 13 51.121.733 50.347.780

Subsidies 14 1.058.441 2.372.510

Overige bedrijfsopbrengsten 15 816.741 837.019

Som der bedrijfsopbrengsten 52.996.915 53.557.308

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 35.674.531 37.389.098

Afschrijvingen op materiële vaste activa 17 3.236.428 3.289.776

Overige bedrijfskosten 18 10.728.015 10.925.118

Som der bedrijfslasten 49.638.974 51.603.993

BEDRIJFSRESULTAAT 3.357.941 1.953.316

Financiële baten en lasten 19 -664.779 -677.355

RESULTAAT BOEKJAAR 2.693.162 1.275.961

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve aanvaardbare kosten 2.693.162 1.020.769
Algemene / overige reserves 0 255.192

2.693.162 1.275.961
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1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

Ref. 2021 2020
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 3.357.941 1.953.316

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 17 3.236.428 3.289.776
- mutaties voorzieningen 8 1.151.872 135.240

4.388.300 3.425.016
Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden 2 298 -9.189
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van 
DBC's / DBC-zorgproducten 3 -20.457 37.188
- vorderingen 5 64.861 569.321
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
financieringstekort respectievelijk -overschot 4 716.709 -1.300.555
- kortlopende schulden (excl. schulden aan 
banken) 10 -1.010.339 2.640.548

-248.929 1.937.314
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 7.497.312 7.315.646

Ontvangen interest 19 0 0
Betaalde interest 19 -664.779 -677.355

-664.779 -677.355
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 6.832.533 6.638.291

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 1 -130.265 -1.929.341
Desinvesteringen materiële vaste activa 1 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -130.265 -1.929.341

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden 9 -1.481.692 -1.481.692

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.481.692 -1.481.692

Mutatie geldmiddelen 5.220.576 3.227.258

Stand geldmiddelen per 1 januari 6 13.032.183 9.804.925
Stand geldmiddelen per 31 december 6 18.252.759 13.032.183
Mutatie geldmiddelen 5.220.576 3.227.258

Toelichting:
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Ter vergelijkbaarheid zijn enkele posten van boekjaar 2020 gereclassificeerd in de jaarrekening van boekjaar 
2021.

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Gebruik van schattingen

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

Er zijn geen redenen om discontinuïteit te veronderstellen. De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling.

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

Zorginstelling Stichting Valkenhof is statutair (en feitelijk) gevestigd te gemeente Valkenswaard, op het adres 
Antwerpsebaan 3 5554 JV Valkenswaard, en is geregistreerd onder KvK-nummer 41090962.

De belangrijkste activiteiten zijn verpleging, verzorging, thuiszorg, huishoudelijke zorg, dagopvang en 
revalidatietherapie op diverse locaties in de regio Valkenswaard en Heeze-Leende. Ook bieden we onder de 
naam Behandelcentrum Valkenhof behandeling en begeleiding op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie, 
diëtetiek, logopedie, neuromusculaire triggerpointtherapie, psychologie, maatschappelijk werk en behandeling 
door specialisten ouderengeneeskunde.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd 
op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. De jaarrekening is opgesteld in euro. 
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening 
genummerd.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 
van activa en verplichtingen, en van opbrengsten en kosten. 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:
- Economische gebruiksduur van materiële vaste activa
- Waardering van voorzieningen
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1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Financiële instrumenten

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.

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de 
verdere grondslagen. 

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

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 
naar de onderneming 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. Activa waarvan het waarschijnlijk is dat de 
realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde, worden afgewaardeerd tot het niveau van de hoogste van de 
indirecte en directe realiseerbare waarde.

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten 
tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Financiële instrumenten, inclusief de 
van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt 
tegen reële waarde. Na de eerste opname (tegen reële waarde) worden financiële instrumenten gewaardeerd op 
de manier zoals beschreven in de grondslagen voor de desbetreffende financiële instrumenten.

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 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.
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Materiële vaste activa

Vervreemding van vaste activa

Voorraden

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (en DBBC's)

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.

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven op basis van verwachte 
gebruiksduur. In het geval dat belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te 
onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen 
afzonderlijk afgeschreven. 

In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actief plaatsvindt op grond van een langere 
dan normale betalingstermijn, wordt de kostprijs van het actief gebaseerd op de contante waarde van de 
verplichting. 
In het geval dat materiële vaste activa worden verworven in ruil voor een niet-monetair actief, wordt de kostprijs 
van het materieel vast actief bepaald op basis van de reële waarde voor zover de ruiltransactie leidt tot een 
wijziging in de economische omstandigheden en de reële waarde van het verworven actief of van het opgegeven 
actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.

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

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid, of tegen lagere 
opbrengstwaarde.

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

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.

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 (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).

Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, 
verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Indien geen sprake is van (substantiële) agio/disagio 
of transactiekosten dan is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Een voorziening wordt 
getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

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 afschrijvingspercentages zijn toegelicht in de toelichting op de balans.
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Voorzieningen (algemeen)

Schulden

1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Pensioenen

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 nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 
zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. Indien het verschil tussen de nominale en contante waarde 
van de verplichtingen materieel is, worden voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde.

In de toelichting op de balans is een nadere uiteenzetting van de grondslagen per voorziening uitgewerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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. Indien geen sprake is van (substantiële) agio/disagio of transactiekosten dan is de geamortiseerde 
kostprijs gelijk aan de nominale waarde. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende 
schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

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 en lasten worden verwerkt in het jaar waarop zij 
betrekking hebben. Daarbij wordt voorzichtigheid betracht overeenkomstig de grondslagen die gelden voor het 
opnemen van activa en passiva (zoals eerder vermeld). 

Baten 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.

Stichting Valkenhof 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 
Valkenhof. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Stichting Valkenhof 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. Ultimo 2021 bedroeg de dekkingsgraad 
106,6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 121,4%. PFZW heeft in januari 2020 een herstelplan 
opgesteld voor De Nederlandsche Bank. Dit herstelplan gaat uit van een toereikend herstel van de 
dekkingsgraad ultimo 2027.

Het herstel van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd door:
- een verhoging van de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode. Deze opslag is 
bedoeld om de dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een financiële positie 
waarin het weer mogelijk is om de pensioenen te verhogen (indexeren).
- het niet volledig verhogen van de pensioenen gedurende de uitvoering van het herstelplan. De overheid heeft 
aangekondigd dat komend jaar 2022 de eisen om (gedeeltelijk) te indexeren soepeler worden. Pensioenfondsen 
mogen de pensioenen door deze versoepeling indexeren bij een beleidsdekkingsgraad van 105% of hoger (was 
110%). Bij een dekkingsgraad van ongeveer 125% kan PFZW volledig indexeren. Het indexeren van de 
pensioenen heeft echter wel tot gevolg dat het herstel langzamer gaat. Als PFZW niet tijdig uit herstel komt, dan 
kan het nog het indexatiebeleid aanpassen (door bijvoorbeeld later te indexeren).
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1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

1.4.6 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.

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.

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

Volgens de officiële regels moet PFZW de pensioenen verlagen als de actuele dekkingsgraad op 31 december 
2020 lager zou zijn dan 104,3%. In verband met de coronacrisis is deze norm verlaagd tot 90%. De 
dekkingsgraad op 31 december 2021 ligt boven deze grens.

PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. Stichting 
Valkenhof 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 Valkenhof heeft daarom alleen 
de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

1. Materiële vaste activa
31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 19.932.310 21.491.806
Machines en installaties 1.049.888 1.464.977
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 2.553.265 3.415.853
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 68.453 337.445

Totaal materiële vaste activa 23.603.916 26.710.081

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Boekwaarde per 1 januari 26.710.081 28.070.516
Bij: investeringen 130.264 1.929.341
Af: afschrijvingen 3.236.428 3.289.776

Boekwaarde per 31 december 23.603.917 26.710.081

Toelichting:

2. Voorraden 

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

Magazijn en porti 40.568 40.866

Totaal voorraden 40.568 40.866

Toelichting:

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

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

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten gereguleerd segment 283.863 263.406

Totaal onderhanden werk 283.863 263.406

De voorraden betreffen kantoorartikelen en dagelijkse benodigdheden voor verpleging en verzorging.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 1.6.
De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen 
naar het overzicht van de langlopende leningen in onderdeel 1.7.

Een voorziening voor incourantheid is niet nodig geacht.
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De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten is als volgt weer te geven:

Gerealiseer-
Stroom DBC's / DBC-zorgproducten de kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-2021
de winst verliezen voorschotten

€ € € €

DBC-zorgproducten   283.863 0 0 283.863

Totaal (onderhanden werk) 283.863 0 0 283.863

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot WLZ

t/m 2017 2019 2020 2021 totaal
€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 6.821 1.871.407 0 1.878.228

Financieringsverschil boekjaar 0 0 0 1.161.519 1.161.519
Correcties voorgaande jaren 0 -6.821 0 0 -6.821
Betalingen/ontvangsten 0 0 -1.871.407 0 -1.871.407
Subtotaal mutatie boekjaar 0 -6.821 -1.871.407 1.161.519 -716.709

Saldo per 31 december 0 0 0 1.161.519 1.161.519

Stadium van vaststelling (per erkenning):
  c c b
a= interne berekening
b= overeenstemming met Zorgkantoor
c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-21 31-dec-20
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 1.161.519 1.878.228
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

1.161.519 1.878.228

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 43.430.118 37.759.158
Compensatie Wlz covid-19 1.196.066 6.581.126
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 43.464.665 42.468.877

Totaal financieringsverschil 1.161.519 1.871.407

Toelichting:
Het nog te ontvangen wettelijk budget ultimo 2020 is in 2021 ontvangen (ten laatste in oktober 2021). 
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5. Debiteuren en overige vorderingen

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

Vorderingen op debiteuren 284.024 557.576
Nog te vorderen u.h.v. DBC's 250.017 0
Nog te vorderen u.h.v. Eerstelijnsverblijf 118.856 107.681
Subsidieregeling extramurale behandeling -3.745 3.645
Nog te ontvangen u.h.v. Wmo begeleiding 73.763 109.998
Nog te ontvangen u.h.v. Zorgverzekeringswet 111.273 211.359
Vooruitbetaalde bedragen 52.486 0
Transitievergoeding Langdurig Zieken (UWV) 175.122 0
Overige vorderingen 162.395 325.674
Overige overlopende activa 26.883 0

Totaal debiteuren en overige vorderingen 1.251.074 1.315.935

Toelichting:

6. Liquide middelen

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

Bankrekeningen 18.242.000 13.023.222
Kassen 2.805 7.162
Gelden onderweg 7.954 1.798

Totaal liquide middelen 18.252.759 13.032.183

Toelichting:

PASSIVA

7. Eigen vermogen

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

Kapitaal 91 91
Bestemmingsreserves 15.945.721 13.252.559
Algemene en overige reserves 1.083.287 1.083.287

Totaal eigen vermogen 17.029.099 14.335.937

De vorderingen op debiteuren betreft hoofdzakelijk vorderingen op zorgverzekeraars en gemeenten inzake nog niet 
ontvangen declaraties over december. De voorziening voor dubieuze debiteuren is nihil (2020: € 674).

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. Er is een rekening-courant faciliteit met de huisbankier afgesloten tot een
maximum van € 2,5 miljoen ten behoeve van de exploitatie.
Van de liquide middelen is € 6 miljoen bestemd om een financiering af te lossen. Deze overeenkomst loopt nog tot 2028
en de kredietverstrekker wil de overeenkomst niet voortijdig beëindigen.
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Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Kapitaal 91 0 0 91

Totaal kapitaal 91 0 0 91

Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Bestemmingsreserves:
Reserve aanvaardbare kosten 13.252.559 2.693.162 0 15.945.721

Totaal bestemmingsreserves 13.252.559 2.693.162 0 15.945.721

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

Algemene reserves:
Algemene reserve 1.083.287 0 0 1.083.287

Totaal algemene en overige reserves 1.083.287 0 0 1.083.287

Toelichting:

8. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

1-jan-2021 31-dec-2021
€ € € € €

- groot onderhoud 2.923.390 517.682 72.300 0 3.368.772
- jubileumverplichtingen 188.644 11.097 0 0 199.741
- langdurig zieken 120.239 339.143 0 0 459.382
- vervroegde uittreding na 45 jaar 0 356.250 0 0 356.250

Totaal voorzieningen 3.232.273 1.224.172 72.300 0 4.384.145

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2021

Kortlopend deel van de voorzieningen ( < 1 jaar) 1.531.475
Langlopend deel van de voorzieningen ( > 1 jaar) 2.852.670
hiervan > 5 jaar 533.749

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening groot onderhoud

Het totaal bestemmingsfondsen is beperkt besteedbaar (volgens de wet WTZi te besteden aan zorgactiviteiten). Het 
totaal algemene en overige reserves is vrij besteedbaar.

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, 
installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. Bij het vaststellen van de dotatie voor 2021 zijn 
kwalificaties van investeringen en onderhoudskosten opnieuw beoordeeld.  In de nabije toekomst zal het bestuur een 
nieuw meerjarenbeleid formuleren waarbij het onroerend goed expliciet aandacht zal krijgen. Tot die tijd zal vanwege een 
bestendige gedragslijn steeds eenzelfde berekening plaatsvinden.

Het verloop is als volgt weer te 
geven:
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Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening langdurig zieken

Voorziening vervroegde uittreding na 45 jaar

9. Langlopende schulden ( > 1 jaar)

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

Schulden aan banken 14.421.464 15.903.156

Totaal langlopende schulden ( > 1 jaar) 14.421.464 15.903.156

Het verloop is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Stand per 1 januari 17.384.848 18.866.540
Af: aflossingen 1.481.692 1.481.692

Stand per 31 december  15.903.156 17.384.848

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.481.692 1.481.692

Stand langlopende schulden per 31 december 2021 14.421.464 15.903.156

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden ( < 1 jaar), aflossingsverplichtingen 1.481.692 1.481.692
Langlopend deel van de langlopende schulden ( > 1 jaar) (balanspost) 14.421.464 15.903.156
hiervan > 5 jaar 9.894.696 10.876.388

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:
De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij Rabobank luiden als volgt:
• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;
• pandrecht op de vorderingen;
• pandrecht op de machines en installaties.
Voorwaarde voor twee financieringen bij de Rabobank is een debt service coverage ratio van 1,5 en een solvabiliteit van
20%.

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte loonkosten in de 
eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het 
arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2021 vallen, gebaseerd op 100 % gedurende het eerste jaar en 70 % 
gedurende het tweede jaar.  Tevens is rekening gehouden met transitievergoedingen.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante 
waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, 
blijfkans en leeftijd. Het deel voor het pensioen is per 31-12-2020 uit de voorziening jubilea weggehaald.

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht langlopende schulden 
(onderdeel 1.7).

Per 1 september 2021 is de regeling "vervroegd uittreden na 45 jaar' in werking getreden. Stichting Valkenhof heeft de 
toekomstige (verwachte) uitkeringen die volgen uit deze regeling verwerkt als een voorziening. Hierbij is gekeken naar 
welke medewerkers reeds deelnemen aan de regeling en welke personenen aan de voorwaarden voldoen en interesse 
hebben getoond.
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10. Overige kortlopende schulden ( < 1 jaar)

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

Crediteuren 1.465.463 1.427.551
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 1.481.692 1.481.692
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.466.959 636.410
Schulden inzake pensioenen 123.879 137.454
Nog te betalen salarissen 20.249 36.813
Nog te besteden/ terug te betalen subsidie zorgbonus 373.216 2.043.750
Terug te betalen compensatie covid-19 201.270 468.116
Subsidies 128.280 54.297
Vakantiegeld 1.106.495 1.025.023
Vakantiedagen 1.358.736 1.305.572
Eindejaarsuitkering 169.019 164.802
Opgebouwde rechten meeruren 430.796 494.773
Onregelmatigheidstoeslag december 198.638 202.781
Overige overlopende passiva 234.301 290.298

Totaal overige kortlopende schulden 8.758.993 9.769.332

Toelichting:

11. Financiële instrumenten

De nog te besteden /  terug te betalen subsidie zorgbonus betreft per 31-12-2020 de in 2020 ontvangen subsidie 
zorgbonus die in 2021 is uitbetaald aan de medewerkers, het saldo per 31-12-2021 betreft de nog terug te betalen 
subsidie zorgbonus (er is meer subsidie ontvangen dan uitgekeerd). In de belastingen en premies sociale verzekeringen 
is een bedrag van € 1.137 K opgenomen als eindheffing over de uitbetaalde zorgbonus.

Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling 
kunnen blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze financiële instrumenten zijn in de balans opgenomen. De 
instelling handelt in overeenstemming met de interne procedures en gedragslijnen niet in financiële derivaten.

Kredietrisico
De vorderingen zijn voor het grootste deel geconcentreerd bij zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeenten. De 
kredietrisico’s zijn beperkt. 

Renterisico
Het renterisico voor de instelling is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van de opgenomen leningen. 
Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot 
het einde van de looptijd. Renterisico bestaat ook op debetsaldi. Op vorderingen is de rente variabel.

Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans opgenomen verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, 
liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. 
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12.a. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Obligoverplichting Waarborgfonds

Onroerende zaak Geschatte 
jaarhuursom 
2022

Omvang 
verplichting 
komende 5
jaar

Omvang 
verplichting 
resterende jaren

Einddatum 
huurcontract

Kantoor J.F. Kennedylaan  €     142.000  €     284.000  €                    -   2023

Den Haagacker  €     345.000  €  1.035.000  €                    -   2024*

Totaal  €     487.000  €  1.319.000  €                    -   

In verband met de deelname aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) heeft Stichting Valkenhof een niet in de
balans opgenomen obligoverplichting. Deze verplichting houdt in dat, wanneer het WFZ op haar garantieverplichtingen
wordt aangesproken en haar vermogen niet toereikend blijkt om aan deze verplichtingen te voldoen, Stichting Valkenhof
een renteloze lening van maximaal 3% van de geborgde leningen aan het WFZ moet verstrekken. Ultimo 2021 is deze
obligoverplichting € 386.250.

Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde
zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De
effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen
opgenomen in de balans.

Dezelfde onzekerheid is aan de orde met betrekking tot de definitieve vaststelling van subsidies. Voor de jaren 2020 en
2021 richt deze onzekerheid zich specifiek op de subsidie zorgbonus en de corona-compensatie. Ook hiervoor geldt dat
op basis van landelijke en lokale richtlijnen en afspraken een zo nauwkeurig mogelijke schatting is gemaakt van de te
verwerken opbrengsten. Niet uitgesloten kan worden dat de verwerkte bedragen bij de definitieve vaststelling nog
substantieel bijgesteld worden. Deze bijstellingen zullen dan in het resultaat van het boekjaar verwerkt worden, waarin de
bijstelling voldoende aannemelijk wordt. 
 
Stichting Valkenhof verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles, subsidievaststellingen en de vaststelling van de
coronacompensatie overigens geen noemenswaardige correcties op de verantwoorde opbrengsten.

*) vanuit stichting Valkenhof in delen opzegbaar

Huurverplichtingen
De met derden aangegane meerjarige huurverplichtingen van onroerende zaken betreffen:

Macrobeheersinstrument opbrengsten zorgprestaties zorgverzekeringswet
Op grond van de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit bestaat de mogelijkheid dat voor de verantwoorde
opbrengsten uit hoofde van zorgprestaties gefinancierd uit de zorgverzekeringswet een terugbetalingsverplichting wordt
opgelegd in latere jaren ingeval achteraf blijkt dat een macro-budgetoverschrijding is ontstaan.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 bestaat landelijk nog geen inzicht of de relevante macro-omzetgrenzen worden
overschreden. Stichting Valkenhof is dan ook niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de eventuele uit
macrobeheersinstrumenten voortkomende verlichtingen en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan zijn geen
verplichtingen tot uitdrukking gebracht in de balans per 31 december 2021.
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1.6. MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en
Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen

gebouwen en Machines en administratieve op materiële Totaal
terreinen installaties uitrusting vaste activa

€ € € € €

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde 40.624.855 8.534.340 7.083.250 337.445 56.579.890
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 19.133.049 7.069.363 3.667.397 0 29.869.809

 
Boekwaarde per 1 januari 2021 21.491.806 1.464.977 3.415.853 337.445 26.710.081

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 641 11.271 387.344 -268.992 130.264
- herwaarderingen 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 1.560.137 426.360 1.249.932 0 3.236.428

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0
  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 0 0 0 0 0
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0
  per saldo 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.559.496 -415.089 -862.588 -268.992 -3.106.164

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde 40.625.496 8.545.611 7.470.594 68.453 56.710.154
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 20.693.186 7.495.723 4.917.329 0 33.106.237

Boekwaarde per 31 december 2021 19.932.310 1.049.888 2.553.265 68.453 23.603.917

Afschrijvingspercentage 0,0 - 10,0% 5,0 - 20,0% 10,0 - 33,3% 0,0% 19
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1.7 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2021

Lening 
gever

Afsluit-
datum Hoofdsom

Totale 
loop-

tijd Soort lening

Werke-
lijke-
rente

Einde 
rente-

vast 
periode

Restschuld 
31 

december 
2020

Aflossing 
in 2021

Restschuld 
31 

december 
2021

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2021

Aflos-
sings-
wijze

Aflossing 
2022

Gestelde 
zekerheden

€ % € € € € €

BNG 2-apr-02 3.700.000 40 Standaard 3,37% nvt 2.075.000 100.000 1.975.000 1.475.000 21 Lineair 100.000 WFZ
BNG 25-okt-07 4.500.000 15 Standaard 4,75% nvt 600.000 300.000 300.000 0 1 Lineair 300.000 WFZ
BNG 24-dec-03 6.000.000 25 Standaard 5,06% nvt 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 7 Bullit 0 WFZ
BNG 19-apr-06 8.000.000 20 Standaard 4,28% nvt 2.200.000 400.000 1.800.000 0 5 Lineair 400.000 WFZ
Rabo 24-jun-13 6.000.000 15 Standaard 2,48% nvt 3.200.000 400.000 2.800.000 800.000 7 Lineair 400.000 WFZ
Rabo 19-dec-14 2.000.000 18 Hypothecair 1,80% 2024 1.323.944 112.676 1.211.268 647.888 11 Lineair 112.676 Hypotheek
Rabo 19-dec-14 3.000.000 18 Hypothecair 1,80% 2024 1.985.904 169.016 1.816.888 971.808 11 Lineair 169.016 Hypotheek
Totaal 17.384.848 1.481.692 15.903.156 9.894.696 1.481.692

Voorwaarde voor twee financieringen bij de Rabobank is een debt service coverage ratio van 1,5 en een solvabiliteit van 20%.
De debt service ratio coverage, berekend door de ebitda te delen door de som van rente en aflossingen, is 3,07.
De solvabiliteit, berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal, is 38,2%.
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2021

BATEN

13. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
2021 2020

De specificatie is als volgt: € €

Opbrengsten Zorgverzekeringswet 5.000.612 4.157.437
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz 38.770.286 34.182.902
Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg 4.473.495 3.474.618
Opbrengsten Wmo 1.159.273 1.192.076
Zorg-gerelateerde corona-compensatie 1.196.066 6.937.698
Overige zorgprestaties 522.001 403.049

Totaal 51.121.733 50.347.780

Toelichting:

14. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Subsidie zorgbonus 397.159 2.013.750
Overige subsidies 661.282 358.760

Totaal 1.058.441 2.372.510

Toelichting:

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

- Verhuuropbrengsten, inclusief servicekosten 143.953 166.536
- Opbrengsten horecavoorzieningen (grand cafés) 312.953 354.615
- Opbrengsten uit eigen bijdragen van cliënten (wasvoorziening) 180.856 171.424
- Diverse overige opbrengsten 178.979 144.444

Totaal 816.741 837.019

Toelichting:

Het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is gestegen door (1) een stijging van de tarieven, (2) de extra 
middelen die ter beschikking zijn gesteld in de vorm van kwaliteitsgelden langdurige zorg voor de inzet van extra 
zorgpersoneel en (3) omzetderving. In de Wlz zijn de beschikbare kwaliteitsgelden, voor zover daarin nog ruimte 
was, deels benut voor de COVID-19 compensatie.

De opbrengsten uit horecavoorzieningen zijn vanwege covid-19 lager dan in het jaar hiervoor. Beperkte 
openingstijden zijn daarvan de oorzaak.

Het bedrag voor de subsidie zorgbonus is bepaald op basis van het niveau van de uitbetaalde subsidiabele 
zorgbonussen en de belastingheffing daarover. De zorgbonussen zijn uitbetaald in januari 2021 resp. december 
2021. De subsidie is nog niet vastgesteld. Op basis van de uitbetaalde bonussen en en berekende eindheffing 
zijn de mutaties in de exploitatie bepaald, rekening houdend met hetgeen reeds in jaarrekening 2020 is 
verantwoord. De eindheffing is betaald in het 1e kwartaal van 2022.
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LASTEN

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Lonen en salarissen 25.261.236 24.855.834
Sociale lasten 4.023.839 4.117.015
Pensioenpremies 2.113.341 2.162.162
Dotaties/vrijval personele voorzieningen 706.490 42.715
Zorgbonus personeel in loondienst, inclusief eindheffing 378.310 1.935.000
Andere personeelskosten 1.121.036 1.074.812

  
Subtotaal 33.604.252 34.187.538

Personeel niet in loondienst 2.051.428 3.122.811
Kosten zorgbonus voor personeel niet in loondienst 18.851 78.750

Totaal personeelskosten 35.674.531 37.389.098

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Stichting Valkenhof 642 610

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 642 610

Toelichting:

17. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 3.236.428 3.289.776

Totaal afschrijvingen 3.236.428 3.289.776

18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 3.157.116 3.758.108
Algemene kosten 3.309.736 2.999.802
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.638.347 1.656.516
Onderhoudskosten, inclusief dotatie voorziening 1.240.518 1.365.236
Energiekosten 773.527 559.363
Huur en leasing 608.771 586.092

Totaal overige bedrijfskosten 10.728.015 10.925.118

In de personeelskosten is de zorgbonus verwerkt, wat een vertekend beeld geeft. De cijfers van 2021 van 
personeel als geheel (excl. zorgbonus) zijn bijna niet gewijzigd t.o.v. 2020. Personeel niet in loondienst is 
significant afgebouwd.
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Toelichting:

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Rentebaten 0 0
Rentelasten -664.779 -677.355

Totaal financiële baten en lasten -664.779 -677.355

20. Honoraria accountant 2021 2020
€ €

De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 100.128 97.079
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. productie-verantwoordingen etc.) 0 12.842
3 Fiscale advisering 7.670 10.195
4 Niet-controlediensten 0 0
5 Correctie voorgaande jaren -47.390 0

Totaal honoraria accountant 60.408 120.116

Toelichting:

21. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

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.

Verbonden partijen betreffen (rechts)personen waarop Stichting Valkenhof invloed van betekenis heeft, dan wel 
(rechts)personen die invloed van betekenis kunnen uitoefenen op Stichting Valkenhof.

Verscheidene kostenposten waren in 2020 en 2021 significant hoger vanwege COVID-19.  Een groot deel van 
deze kosten zijn/worden vergoed via een compensatieregeling voor materiële kosten.
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1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2021 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

drs. P.C.A. de Regt
drs. F.J.M. van de 

Vranden

1 Functie (functienaam) Bestuurder Bestuurder

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-okt-20 1-okt-20

3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden heden

4 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja

5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100% 100%

6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 141.456 169.747

7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 12.692 12.765

8 Totaal bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris 154.148 182.512

12 Totale bezoldiging 154.148 182.512

13 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 193.000 193.000

Vergelijkende cijfers 2020
1 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100% 100%

3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 31.666 37.999
4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 2.933 2.951

5 Totaal bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris 34.599 40.950

10 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 46.503 46.503
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Toezichthoudende topfunctionarissen

drs. S.I. Meulensteen 
- van Esseveld ing. J.G.A.M. Baken

drs. M.J.B. de 
Natris RA

1 Functie (functienaam) Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 12-mei-15 23-feb-15 23-feb-15
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden heden heden

4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 20.527 13.685 13.685

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 28.950 19.300 19.300

Vergelijkende cijfers 2020

1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 15.381 15.381 15.381

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 18.500 18.500 18.500

mr. H.M.C.W.G. 
Renders mr. J.G.J.M. Berkers

drs. C.B. van 
Zanten - van der 

Linden

1 Functie (functienaam) Secretaris RvT Vice-Voorzitter RvT Lid RvT

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 18-mrt-19 15-mrt-21 15-mrt-21
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden heden heden

4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 11.310 10.834 10.834

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 19.300 15.440 15.440

Vergelijkende cijfers 2020

1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 12.711 0 0

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 18.500 0 0
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Toelichting
De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan Stichting Valkenhof een totaalscore van 
11 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft klasse IV, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 
193.000. Dit maximum wordt door beide bestuurders niet overschreden.  Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van 
Toezicht bedraagt € 28.950 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 19.300. Deze maxima worden niet overschreden. 
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1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting Valkenhof heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 17 mei 2022. De Raad van Toezicht heeft deze jaarrekening goedgekeurd
op 30 mei 2022.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening (paragraaf 1.2).

Gebeurtenissen na balansdatum

Stichting Valkenhof

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

drs. F.J.M. van de Vranden drs. P.C.A. de Regt

drs. S.I. Meulensteen - van Esseveld ing. J.G.A.M. Baken

drs. M.J.B. de Natris RA mr. H.M.C.W.G. Renders

mr. J.G.J.M. Berkers drs. C.B. van Zanten - van der Linden

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die het resultaat over het verslagjaar beïnvloeden.

27



Stichting Valkenhof

2  OVERIGE GEGEVENS
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2  OVERIGE GEGEVENS

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

2.2 Nevenvestigingen

Stichting Valkenhof heeft geen nevenvestigingen.

2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

is onderworpen het besluit van de raad van bestuur omtrent de resultaatbestemming.
In de statuten is bepaald, conform artikel 6.5 lid a, dat aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht 
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Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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BIJLAGEN
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BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2021
Versie: 1.0, d.d. 2 december 2021

Zorgaanbieder
Statutaire naam zorgaanbieder
Plaatsnaam
KvK-nummer

Considerans

Bestuursreflectie

Aandeel van de coronacompensatie 2021 in de opbrengsten 2021

Wlz Zvw Wmo Jw Fz Overig Totaal
Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-compensatie 719.485€               -€                    -€                    -€                    -€                    719.485€            
Compensatie personele meerkosten corona 141.095€               -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    141.095€            
Compensatie materiële meerkosten corona 335.486€               -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    335.486€            
Corona-compensatie uit hoofde van NOW* -€                       -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    
Overige corona-compensatie -€                       -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    
Totaal toegekende corona-compensatie 1.196.066€            -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   1.196.066€        

AF: nog niet in de jaarrekening 2021 verwerkte corona-compensatie 2021** -€                       -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Totaal in de jaarrekening 2021 verantwoorde corona-compensatie 2021 1.196.066€            -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   1.196.066€        

Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:
- jaarrekening 2021 44.439.847€          5.000.612€         1.159.273€         -€                    -€                    2.397.183€         52.996.915€       
- begroting 2021 45.253.000€          1.881.000€         1.261.000€         -€                    -€                    1.401.000€         49.796.000€       
- jaarrekening 2020 44.238.649€          4.493.284€         1.212.798€         -€                    -€                    3.612.577€         53.557.308€       
- jaarrekening 2019 39.254.693€          4.308.219€         1.266.239€         -€                    -€                    1.842.126€         46.671.277€       

Aandeel totaal in de jaarrekening verantwoorde corona-compensatie 
2021 in opbrengsten 2021

2,69% 0,00% 0,00% ############## ############## 0,00% 2,26%

*Toelichting bij samenloop van NOW met corona-compensatieregelingen voor de zorgsector

**Toelichting bij niet in de jaarrekening 2021 verwerkte corona-compensatie 2021

Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2021

Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio
jaarrekening 

2021
begroting 2021 jaarrekening 

2020
jaarrekening 

2019
Resultaat boekjaar 2.693.162€         439.000€            1.275.961€         623.095€            
Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten) 5,08% 0,88% 2,38% 1,34%
Mutatie resultaatratio jaarrekening 2021 t.o.v. begroting 2021 en jaarrekening 2020/2019 n.v.t. 4,20% 2,70% 3,75%

Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio

Stichting Valkenhof
Valkenswaard
4109 0962

Door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) is voor veel zorgaanbieders een crisissituatie ontstaan. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om de zorg te continueren, waarbij de negatieve financiële 
gevolgen worden gecompenseerd door de zorgfinanciers. Reguliere registratie-, declaratie- en verantwoordingsprocessen konden daarbij niet altijd worden toegepast en gehandhaafd. Gedurende het jaar 
hebben zorgaanbieders en zorgfinanciers daarom de dialoog gevoerd over de impact van de coronacrisis en de hoogte van de compensatie. Deze bijlage bij de jaarrekening 2021 voorziet in de behoefte van 
zorgaanbieders en zorgfinanciers om domeinoverstijgend inzichtelijk te maken en te bevestigen dat de corona-schade en corona-compensatie evenwichtig zijn.

Net als 2020 stond 2021 in het teken van Corona. Alhoewel Valkenhof in 2021 minder hard werd getroffen door Corona heeft het het jaar wel gekleurd. In het eerste kwartaal is een groot deel van onze 
bewoners voor het eerst gevaccineerd. Dat heeft zijn beslag gekend op het aantal besmettingen en ook de ernst daarvan. 
In het najaar ging het aantal besmettingen echter weer fors omhoog, wel met beduidend minder gevolgen voor onze bewoners. Over heel 2021 heeft het zorgkantoor gezorgd voor voldoende 
compensatiemaatregelen voor de materiele kosten, de extra personeelskosten en het omzet verlies. Dit is terug te zien in de resultaten over 2021. 
Tot mei heeft Valkenhof een cohort afdeling voor de regio gefaciliteerd. De instroom op deze afdeling was mondjes maat wat dan ook geleid heeft tot de sluiting. In de zomer leek het vervolgens dat de 
pandemie grotendeels voorbij was. In september hebben we zelfs het Valkenhof feest doorgang kunnen laten vinden. 

Stichting Valkenhof heeft geen tegemoetkoming in loonkosten in het kader van de NOW ontvangen. Er is geen sprake van samenloop van regelingen.

Er zijn geen bedragen uit de corona-compensatie die na balansdatum nog worden verwacht als opbrengsten te verwerken.

De belangrijkste verklaringen voor de toename van het resultaat in de jaarrekening 2021 ten opzichte van de begroting van 2021 zijn: 
(1) een conservatieve begroting, (2) lagere projectmatige kosten en (3) opleidingskosten personeel. De twee kostensoorten vormen geen afstel 
van kosten, maar een verschuiving naar een later moment.
De belangrijkste verklaringen voor de toename van het resultaat 2021 t.o.v. 2020 zijn: Een deel van de kosten in 2020 zijn voor eigen rekening genomen.                                                                Onze 
 organisatie heeft een duidelijke toename van de opbrengsten gerealiseerd. De personeelskosten stijgen licht. Er is gestuurd op minder personeel niet in loondienst (PNIL) ten faveure van personeel in 
loondienst. Tegelijkertijd zien we dat de personeelformatie in 2021 met 20 FTE is gegroeid, omdat de functiemix is aangepast (meer personeel op de lagere niveaus en minder personeel op de hogere 
niveaus).
Het personeel in de zorg is gestegen en het ondersteunend personeel is niet uitgebreid. We werken volgens het "Fasemodel zorg continuïteit". Dit zorgt ervoor dat bij een discontinuïteit van de zorg, tijdige 
opschaling/afschaling en afstemming van de werkzaamheden plaatsvindt om de zorgcontinuïteit en de bedrijfsvoering te waarborgen. Ook het ondersteunend personeel draait waar nodig diensten in het zorg.
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Ondertekening en waarmerking

Waarmerk accountant ter identificatie
Valkenswaard, ….........................................2022

F.J.M van de Vranden

P.C.A. de Regt

Ondertekening door het bestuur

Deze bijlage "Corona-compensatie 2021" bij de jaarrekening 2021 is naar waarheid, volledig en in overeenstemming met de administratie van de organisatie opgesteld. De organisatie heeft zich, naar beste 
weten van het bestuur, niet bevoordeeld door een te hoge compensatie van corona-schade.

Ariëtta Heuvelman
Variabel VAA



Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro
Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a) 1080 € 1.944.000,00 57 € 99.750,00 1137 € 2.043.750,00

   
Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b) 1075 € 1.075.000,00 1075 € 1.075.000,00

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c) 45 € 45.000,00 45 € 45.000,00

Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per zorgprofessional) € 523.670,36 € 523.670,36
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional) € 33.750,00 € 33.750,00
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 523.670,36 € 33.750,00 € 557.420,36

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 345.329,64 € 21.000,00 € 366.329,64

Verklaringen:
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) Ja
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) Ja

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)

Werknemers Derden Totaal

Ariëtta Heuvelman
Variabel VAA



Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro
Totaal ontvangen Zorgbonus 2021 volgens verleningsbeschikking (a) 1042 € 721.564,16 28 € 18.850,72 1070 € 740.414,88

   
Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (b) 1032 € 397.020,72 1032 € 397.020,72

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (c) 28 € 10.771,88 28 € 10.771,88

Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 307,77 per zorgprofessional) € 317.618,64 € 317.618,64
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 288,53 per zorgprofessional) € 8.078,84 € 8.078,84
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 317.618,64 € 8.078,84 € 325.697,48

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 6.924,80 € 0,00 € 6.924,80

Verklaringen:
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) Ja
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) Ja

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)

Werknemers Derden Totaal
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