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Resultaatvergelijking  

 

Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat na belasting over 2021 € 69.461 (2020: € -201.283).

Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2021 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de 

winst-en-verliesrekening over 2021 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2020.

Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

 

 

  2021   2020

Omzet 35.451.120 100,0% 32.702.794 100,0%

Brutomarge 35.451.120 100,0% 32.702.794 100,0%

  

  

Personeelskosten 26.810.071 75,6% 24.564.809 75,1%

Afschrijvingen 470.531 1,3% 312.579 1,0%

Overige bedrijfskosten 8.048.429 22,7% 8.009.956 24,5%

Totaal kosten 35.329.032 99,7% 32.887.344 100,6%

  

Bedrijfsresultaat 122.089 0,3% -184.550 -0,6%

  

Financiële baten & lasten -52.627 -0,1% -16.734 -0,1%

    

Resultaat voor belastingen 69.461 0,2% -201.283 -0,6%

    

    

Resultaatbestemming

Het resultaat is als volgt verdeeld:   2021   2020

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve huisvestingsbeleid -90.512 -55.034

Bestemmingsreserve sociaal netwerk -376.908

Bestemmingsreserve doorontwikkelen cliëntparticipatie -126.605

Bestemmingsreserve borging kwaliteit zorg binnen de WMO -256.764

Bestemmingsreserve ontwikkeling Herstelwerkplaats 952.500

Bestemmingsreserve doorontwikkelen ICT en E-health -20.595

Bestemmingsreserve wijkondersteuning expertise psychiatrie -209.019 -200.000

Bestemmingsreserve bijzondere ondersteuning cliënten 368 -18.306

Bestemmingsreserve economische gevolgen COVID-19 540.000 -340.000

Algemene reserve -1.103.281 1.172.334

69.461 -201.283
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Financiële positie

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2021 en per 31 december 2020: 

 

 

Activa

Materiële vaste activa 1.616.270 8,9% 1.289.445 7,3%

Debiteuren en overige vorderingen 4.961.800 27,2% 3.753.342 21,4%

Liquide middelen 11.648.674 63,9% 12.533.046 71,3%

  

18.226.744 100,0% 17.575.833 100,0%

Passiva

Eigen vermogen 12.661.145 69,5% 12.591.683 71,6%

Voorzieningen 473.996 2,6% 372.371 2,1%

Kortlopende schulden 5.091.603 27,9% 4.611.778 26,2%

  

18.226.744 100,0% 17.575.833 100,0%

Werkkapitaal

Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden opgegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal

wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. De omvang van het

werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de onderneming.

31 dec 2021 31 dec 2020 verschil

Voorraden en onderhanden werk 0 0 0

Debiteuren en overige vorderingen 4.961.800 3.753.342 1.208.458

Effecten 0 0 0

Liquide middelen 11.648.674 12.533.046 -884.371

16.610.474 16.286.387 324.087

Af: Kortlopende schulden -5.091.603 -4.611.778 -479.825

Netto werkkapitaal 11.518.871 11.674.609 -155.739

31 dec 2021 31 dec 2020
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Solvabiliteit

Uit de sovabiliteit - de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dan wel de verhouding tussen

het eigen vermogen en het totaal vermogen - blijkt het weerstandsvermogen van een onderneming. Hoe hoog deze

solvabiliteit moet zijn, hangt af van de aard van de onderneming. Hiervoor kunnen geen algemeen geldende normen

worden gegeven. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de solvabiliteit van

de onderneming.

31 dec 2021 31 dec 2020

Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen 227,5% 252,6%

Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen 69,5% 71,6%

Liquiditeit

Uit de liquiditeit, zijnde de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden, blijkt in hoeverre een 

onderneming aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met behulp van onderstaande

kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de liquiditeitspositie van de onderneming.

31 dec 2021 31 dec 2020

Quick ratio

(vorderingen, effecten en liquide middelen - voorraden) / kortlopende schulden 3,3 3,5

Current ratio

(vorderingen, effecten en liquide middelen) / kortlopende schulden 3,3 3,5
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Jaarrekening 2021
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Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)
 

     

Ref

ACTIVA

     

Materiële vaste activa

Verbouwingen 1 581.799  457.929  

Installaties 2 149.811  203.413  

Inventaris 3 343.908  229.957  

Vervoermiddelen 4 31.548  53.476  

Automatisering 5 509.205  344.670  

 1.616.270  1.289.445

Debiteuren en overige vorderingen

Debiteuren 7 239.930  183.244  

Overige vorderingen 8 4.721.870  3.570.098  

 4.961.800  3.753.342

Liquide middelen

Bankrekeningen 9 11.645.995  12.531.177  

Kassen 10 2.679  1.868  

 11.648.674  12.533.046

  18.226.744  17.575.833

31 dec 202031 dec 2021
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Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)
 

     

Ref 31 dec 202031 dec 2021

PASSIVA

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 11 2.948  2.948  

Algemene reserve 12 8.274.434   9.377.715  

Bestemmingsreserve 13 4.383.762  3.211.020  

 12.661.145  12.591.683

Voorzieningen

Voorziening personeel 14 0  24.000  

Voorziening jubileumuitkeringen 15 194.927  178.702  

Voorziening verlieslatend contract 16 85.052  112.776  

Voorziening langdurige zieken 17 194.017  56.893  

 473.996  372.371

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen bedragen 18 238.000  0  

Crediteuren 19 267.283  180.755  

Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen 20 1.114.581  1.402.017  

Schulden ter zake van pensioenen 21 45.186  278.201  

Overige schulden 22 3.426.554  2.750.806  

 5.091.603  4.611.778

  18.226.744  17.575.833
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Resultatenrekening over 2021
 

 

Ref

 

Omzet 23 35.451.120  32.702.794  

Brutomarge  35.451.120  32.702.794

Personeelskosten 24 26.810.071  24.564.809  

Afschrijvingen 25 470.531  312.579  

Overige bedrijfskosten 26 8.048.429  8.009.956  

Totaal kosten  35.329.032  32.887.344

Bedrijfsresultaat  122.089  -184.550

Financiële baten & lasten 27 -52.627  -16.734

    

Resultaat voor belastingen  69.461  -201.283

    

    

Resultaatbestemming

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve huisvestingsbeleid -90.512 -55.034

Bestemmingsreserve sociaal netwerk -376.908

Bestemmingsreserve doorontwikkelen cliëntparticipatie -126.605

Bestemmingsreserve borging kwaliteit zorg binnen de WMO -256.764

Bestemmingsreserve ontwikkeling Herstelwerkplaats 952.500

Bestemmingsreserve doorontwikkelen ICT en E-health -20.595

Bestemmingsreserve wooncirkels en wijkondersteuning expertise psychiatrie -209.019 -200.000

Bestemmingsreserve bijzondere ondersteuning cliënten 368 -18.306

Bestemmingsreserve economische gevolgen COVID-19 540.000 -340.000

Algemene reserve -1.103.281 1.172.334

69.461 -201.283

2021 2020

2021 2020
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Kasstroom over 2021
 

 

Ref

  

Bedrijfsresultaat  122.089  -184.550

Aanpassingen voor:     

Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen) 24 470.531 312.579

Mutatie voorzieningen 14 tm 17 101.625 -128.080

572.156 184.498

Veranderingen in werkkapitaal:

Mutatie operationele vorderingen 7 tm 8 -1.208.458 -624.686

Mutatie voorraden en onderhanden werk 0 0

Mutatie operationele schulden 18 tm 22 479.825 878.533

  -728.633  253.847

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  -34.388  253.796

Ontvangen/betaalde rentes 27 -52.627  -16.734  

  -52.627  -16.734

Kasstroom uit operationele activiteiten  -87.016  237.063

     

(Des)investeringen in materiele vaste activa 1 tm 5 -797.356  -740.554  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -797.356  -740.554

Mutatie financieel vaste activa 6 0  0  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  0  0

    

Netto kasstroom -884.371 -503.492

    

Mutatie geldmiddelen  -884.371  -503.492

Stand geldmiddelen per 1 januari 12.533.046 13.036.537

Stand geldmiddelen per 31 december 11.648.674 12.533.046

Mutatie geldmiddelen -884.371 -503.492

2021 2020
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Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Leviaan, statutair gevestigd op de Slenkstraat 201 1441MN te Purmerend KvK nummer 41235221

bestaan voornamelijk uit Beschermd Wonen, Begeleid Zelfstandig Wonen en Dagbesteding en Vervoer. Verder wordt 

verwezen naar ons jaarverslag.

Verslaggevingsperiode

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

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

daarmee de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 655 Zorginstellingen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,

worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Continuïteit van de activiteiten

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Bij het uitgangspunt van continuïteit is 

tevens rekening gehouden met de effecten van het coronavirus COVID-19. Wij hebben een impact-analyse gemaakt 

waarbij wij rekening houden met de effecten van productieverlies, verzuim en aanvullende kosten om de continuïteit 

van zorg te waarborgen. ‘Leviaan heeft er vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in 2021 voor gekozen om

geen gebruik te maken van de verschillende compensatieregelingen, zodat deze middelen kunnen worden ingezet 

op gebieden waar de nood het hoogste is’.

Vanuit de overheid zijn diverse maatregelen getroffen rondom het afremmen van de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19. Deze maatregelen hebben een directe impact op de wijze waarop wij de zorg al dan niet kunnen vormgeven. 

Op grond hiervan hebben wij een bestemmingsreserve gevormd. Door middel van het vormen van de 

bestemmingsreserve oormerken wij middelen voor de economische gevolgen van het coronavirus COVID-19.

Gezien reeds in 2021 opgedane ervaring met de effecten van het coronavirus COVID-19 op onze bedrijfsvoering, 

achten wij de bestemmingsreserve van voldoende niveau om de economische gevolgen van COVID-19 in 2022 te kunnen 

opvangen.

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Stelselwijzigingen

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

Gebruik van schattingen

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

maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, 

en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en 

onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen 

in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Verbonden partijen

Zorginstelling Stichting Leviaan heeft geen verbonden partijen. 

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

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

De cijfers voor 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken. 
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Grondslagen voor de 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 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.

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 

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 financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de onderneming beschikt over een deugdelijk 

juridisch instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de onderneming 

het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen.

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

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf 

van ingebruikneming. 

Op terreinen wordt niet afgeschreven.

 De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

 • Gebouwen (verbouwingen): 10 %.

 • InstallaMes : 20 %.

 • Inventaris : 14,3 %. 

 • AutomaMseringsapparatuur : 33,3 %.

• Vervoermiddelen: 25 %.
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Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Er zijn in 2021 geen bijzondere waardeverminderingen geweest.

Vervreemding van vaste activa

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

Vorderingen en overlopende activa

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 winst- en verliesrekening 

verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio 

of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de 

vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan 

het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen 

voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk 

budget. 

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, 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 onderneming, worden 

gerubriceerd als financiële vaste activa. 

Eigen vermogen

Kapitaal

Algemene en overige reserves

binnen de statutaire doelstellingen van de instelling vrij kunnen beschikken.

Bestemmingsreserves

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

Voorzieningen

Voorzieningen (algemeen)

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan 

en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 

noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 

contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen,

tenzij anders vermeld.

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

Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de Stichting ingebracht kapitaal.

Onder Algemene en overige reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde organen 

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de instelling een beperktere 
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Voorziening jubileumverplichtingen

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. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 3%.

Voorziening langdurig zieken

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 week 0 t/m 26, 

90% gedurende week 27 t/m 52, 80% gedurende week 53 t/m 78 en 75% gedurende week 79 t/m 104.

Voorziening verlieslatend contract

De voorziening verlieslatend contract is gevormd voor een organisatie-eenheid waarbij vanuit een gedetailleerde 

organisatieanalyse is gebleken dat voor deze locatie een huurcontract is afgesloten die niet gedekt wordt vanuit de 

huidige vergoeding. Het gaat hierbij om de aangegane verplichting tot het 5 jaar huren van locatie participatie Weidevenne 

te Purmerend tevens is de voorziening gevormd voor een leegstandrisico van de locatie Panneroodstraat te Zaandam. 

De voorziening voor verlieslatende contracten wordt opgenomen tegen contante waarde. Bij de berekening van de 

contante waarde is een huurindexatie van 2,5%, een disconteringsvoet van 2,25%. Bij de berekening van de voorziening 

is rekening gehouden met de onvermijdbare kosten. 

Voorziening personeel

In specifieke situaties wordt een voorziening voor personeel gevormd overeenkomstig de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving. De voorziening is gevormd in 2019 en heeft betrekking op een demotieregeling voor een medewerker. 

De voorziening wordt opgenomen tegen nominale waarde.

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.

Operationele lease/huurcontracten

Bij Stichting Leviaan zijn er lease- en huurcontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de 

eigendom verbonden zijn, niet bij Stichting Leviaan liggen. Deze contracten worden verantwoord als operationele leasing. 

Verplichtingen uit hoofde van de operationele leasing/huurcontracten worden op lineaire basis verwerkt in de winst- 

en verliesrekening over de looptijd van het contract. De toekomstige verplichtingen worden vermeld onder de niet in de 

balans opgenomen regelingen.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

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 winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 

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

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, 

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het 

jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze 

betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren 

wordt foutherstel toegepast.

Opbrengsten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de 

opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de 

mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte 

kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare 

wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, 

worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de 

 opbrengsten.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

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 worden tevens gerekend mutaties in onderhanden 

zorgtrajecten met betrekking tot jeugdzorg.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst en-verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde 

kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd.

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 winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de 

arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds 

betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief 

voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door 

de instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten gedurende 

het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties wordt verantwoord 

indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting 

van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in 

aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van 

verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
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Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van 

ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is 

verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen 

(inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of 

gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een 

voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn 

om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele 

afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van 

verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

    Ontslagvergoedingen

Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een 

uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar 

onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een 

reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de 

grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van 

de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt 

waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere 

ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 

de verplichting af te wikkelen.

Pensioenen

Stichting Leviaan 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 bedrijfstakpensioenfonds Zorg 

en Welzijn. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Leviaan betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever 

wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover 

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

verplichtingen) dit toelaat. Voor pensioenfondsen geldt regelgeving met betrekking tot de vereiste dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelede van de laatste twaalf dekkingsgraden. In maart 2022 bedroeg de 

beleidsdekkingsgraad 102,7%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 110%. Het bestuur van PFZW heeft besloten om 

de pensioenpremie te verhogen in twee stappen: per 1 januari 2021 met 1,5% en per 1 januari 2022 met 0,8%. 

De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk. Stichting Leviaan 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 Leviaan heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de

jaarrekening verantwoord.
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Grondslag financiële baten en lasten

De financiele baten betreffen interestbaten, deze worden toegerekend aan de periode waar zij betrekking op hebben.

Subsidies

Subsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid 

bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de instelling zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden.

Subsidies ter compensatie van door de instelling gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de 

resultatenrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie

van de instelling voor de kosten van een actief worden in mindering gebracht op het geïnvesteerde bedrag. 

Uitgangspunten Sociaal Domein

Bij het bepalen van de Wmo-omzet heeft de stichting de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals 

hiervoor opgenomen. Met ingang van 2015 is als gevolg van de transitie een deel van de toenmalige AWBZ en ZVW zorg 

overgeheveld van de zorgkantoren respectievelijk de zorgverzekeraars naar de gemeenten (‘decentralisatie’). Als gevolg 

van deze decentralisatie is er vanaf 2015 sprake van een bepaalde mate van omzetonzekerheden. Overeenkomstig de 

landelijke en gemeentelijke uitingen van de overheid heeft hierbij continuïteit van zorgverlening voorop gestaan. Dit 

heeft gevolgen die leiden tot inherente onzekerheden en schattingsrisico's in deze omzet van instellingen, die naar 

beste weten zijn geschat door de raad van bestuur van stichting en verwerkt in de jaarrekening, maar die tot nagekomen 

effecten kunnen leiden in volgend jaar. Hieraan ligt een aantal zaken ten grondslag, waaronder het feit dat per 

gemeente andere producten zijn afgesproken en separate voorwaarden gelden (tijdige aanwezigheid van een geldige 

 beschikking, woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering, zelfindicaMe door medewerkers, e.d.). Daarnaast is er gestreefd 

naar een finale afrekening resp. landelijke verantwoording van de zorg aan alle gemeenten waar de stichting een 

contracteringsrelatie mee heeft op basis van het landelijke ISD-protocol.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

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

uit de liquide middelen 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 zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum 

van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de 

jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de 

jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Waarderingsgrondslagen WNT

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

regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)

 

Materiële vaste activa Ref

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Verbouwingen 1

Aanschaffingen 1.124.167

Cum. afschrijving -666.238

Boekwaarde begin 457.929

(Des)investeringen 229.679

Afschrijvingen -105.809

Mutaties 123.870

Boekwaarde einde 581.799

Installaties 2

Aanschaffingen 429.852

Cum. afschrijving -226.439

Boekwaarde begin 203.413

(Des)investeringen 7.537

Afschrijvingen -61.140

Mutaties -53.602

Boekwaarde einde 149.811

Inventaris 3

Aanschaffingen 640.231

Cum. afschrijving -410.274

Boekwaarde begin 229.957

(Des)investeringen 173.203

Afschrijvingen -59.252

Mutaties 113.951

Boekwaarde einde 343.908

Vervoermiddelen 4

Aanschaffingen 131.457

Cum. afschrijving -77.980

Boekwaarde begin 53.476

(Des)investeringen -6.040

Afschrijvingen -15.888

Mutaties -21.928

Boekwaarde einde 31.548

Automatisering 5

Aanschaffingen 1.257.369

Cum. afschrijving -912.699

Boekwaarde begin 344.670

(Des)investeringen 392.976

Afschrijvingen -228.441

Mutaties 164.535

Boekwaarde einde 509.205
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Toelichting op de balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)

31 dec 2021 31 dec 2020

Debiteuren en overige vorderingen Ref

Debiteuren 7   

Debiteuren 244.715 207.496

Voorziening dubieuze debiteuren -4.784 -24.253

239.930 183.244

Overige vorderingen 8 31 dec 2021 31 dec 2020

Vooruitbetaalde bedragen 566.120 596.879

Te ontvangen bedragen 27.763 77.985

Waarborgsom 44.038 39.850

Overige vorderingen 353.071 291.370

Vorderingen uit hoofde v.h. Fin.Tekort 1.836.885 90.814

Nog te ontvangen gemeenten 1.893.994 2.473.199

4.721.870 3.570.098

Toelichting:

De post Vorderingen uit hoofde v.h. Fin. Tekort is gestegen door verschuiving van WMO activiteiten naar WLZ activiteiten.

Hierdoor is de post Nog te ontvangen gemeenten gedaald. Het totaal saldo van deze twee posten is gestegen doordat

begin 2022 posten uit 2021 zijn gefactureerd.

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / WLZ

2020 2021 totaal

€ € €

Saldo per 1 januari 35.955 90.814 90.814

Financieringsverschil boekjaar 90.814 1.836.885 1.836.885

Correcties voorgaande jaren 0

Betalingen/ontvangsten -35.955 -90.814 -90.814

Subtotaal mutatie boekjaar 54.859 1.746.071 1.746.071

Saldo per 31 december 90.814 1.836.885 1.836.885

Stadium van vaststelling (per erkenning): c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa
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Toelichting op de balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)

Ref 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 1.836.885 90.814

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

1.836.885 90.814

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

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 10.949.237 236.858

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 9.112.352 146.044

Totaal financieringsverschil 1.836.885 90.814

Liquide middelen 31 dec 2021 31 dec 2020

Bankrekeningen 9   

Bankrekeningen 11.645.995 12.531.177

11.645.995 12.531.177

Kassen 10 2.679 1.868

2.679 1.868

De saldi van de liquide middelen staan ter vrije beschikking en zijn direct opeisbaar.

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Het stichtingskapitaal bestaat uit:

Stichtingskapitaal 11 2.948 2.948

Algemene reserve 12 8.274.434 9.377.715

Bestemmingsreserve 13 4.383.762 3.211.020

12.661.144 12.591.683
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Toelichting op de balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)

Toelichting:

1-jan-20 bestemming 31-dec-20

Bestemmingsreserve huisvestingsbeleid 2.364.691 -55.034 2.309.657

Bestemmingsreserve sociaal netwerk 376.908 -376.908 0

Bestemmingsreserve doorontwikkelen cliëntparticipatie 126.605 -126.605 0

Bestemmingsreserve borging kwaliteit zorg binnen de WMO 256.764 -256.764 0

Bestemmingsreserve doorontwikkelen ICT en E-health 482.712 482.712

Bestemmingsreserve wijkondersteuning expertise psychiatrie 409.019 -200.000 209.019

Bestemmingsreserve bijzondere ondersteuning cliënten 67.938 -18.306 49.632

Bestemmingsreserve economische gevolgen COVID-19 500.000 -340.000 160.000

Algemene reserve 8.205.381 1.172.334 9.377.715

Totaal bestemmingsreserves 12.790.019 -201.283 12.588.736

1-jan-21 bestemming 31-dec-21

Bestemmingsreserve huisvestingsbeleid 2.309.657 -90.512 2.219.145

Bestemmingsreserve ontwikkeling Herstelwerkplaats 0 952.500 952.500

Bestemmingsreserve doorontwikkelen ICT en E-health 482.712 -20.595 462.117

Bestemmingsreserve wijkondersteuning expertise psychiatrie 209.019 -209.019 0

Bestemmingsreserve bijzondere ondersteuning cliënten 49.632 368 50.000

Bestemmingsreserve economische gevolgen COVID-19 160.000 540.000 700.000

Algemene reserve 9.377.715 -1.103.281 8.274.434

Totaal bestemmingsreserves 12.588.736 69.461 12.658.197

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve huisvestingsbeleid € 2.219.145

In 2017 hebben wij onze huisvestingsstrategie verder vormgegeven. Vanuit onze huisvestingsstrategie hebben 

wij een doorrekening gemaakt van daaraan verbonden frictiekosten. Als gevolg is de totale bestemmingsreserve

in 2017 vastgesteld op  € 2,5 miljoen. In 2021 hebben wij ons huisvestingsbeleid geactualiseerd. 

Bij uitvoering van ons huisvestingsbeleid maken wij in toenemende mate een omslag van groepswonen naar 

zelfstandig wonen waarbij diverse frictiekosten zullen ontstaan, waaronder tijdelijke leegstand, extra

personele inzet en verbouwings- en inrichtingskosten. In 2021 hebben wij € 90.512 aan de bestemmingsreserve 

onttrokken. Deze kosten zijn te relateren aan de ingebruikname van de Timpaan in Hoorn en Gouwpark in Zaanstad.

De totale onttrekking zal in de toekomst op basis van de investeringen tot en met 2021 in totaal € 609.807 bedragen.

Rekening houdend met geldende afschrijvingstermijnen is tot en met 2021 € 280.855 aan de bestemmingsreserve

onttrokken. In de komende jaren verwachten wij een verdere versnelling van de uitvoering van onze woonvisie 

en vastgoedbeleid.

Het verloop is als volgt weer te geven:

Het verloop is als volgt weer te geven:
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Bestemmingsreserve ontwikkeling Herstelwerkplaats € 952.500

Ultimo 2021 is er een bestemmingsreserve gevormd voor de ontwikkeling van een Herstelwerkplaats. De 

Herstelwerkplaats is een broedplaats voor herstel, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. De inhoud 

wordt in co-creatie met de deelnemers en betrokken initiatieven op een organische manier vormgegeven

Iedereen is welkom en omdat iedereen anders is, is diversiteit in activiteiten, tempo en niveau een 

randvoorwaarde. We willen nauw samenwerken met verschillende organisaties en initiatieven. Tegelijkertijd is 

onafhankelijkheid een vereiste en moet het los staan van de Zorg en Welzijns-sector. Een goede, duidelijke 

organisatie met bijpassende afspraken is daarom noodzakelijk. Voor de herstelwerkplaatsen hebben wij voor 

een totale periode van 3 jaar een reservering opgenomen van in totaal € 952.500. In de periode van 3 jaar kan 

het bestaansrecht worden bewezen. Indien bij de evaluatie na uiterlijk 2,5 jaar blijkt dat er geen (zicht op) 

borging is, heeft Leviaan geen verplichting om de Herstelwerkplaats voort te zetten. Als de resultaten sterk 

achter blijven bij de verwachtingen kan ook op basis van tussentijdse evaluaties besloten worden onze bijdrage 

stop te zetten. We geloven erin dat de investeringen meer dan gerechtvaardigd zijn door de zichtbare en 

onzichtbare baten op korte en lange termijn. Het is een win-win voor alle betrokken organisaties en vooral voor 

de burgers in de regio.

Bestemmingsreserve doorontwikkelen ICT en E-health € 462.117

De organisatie is sterk in digitale dienstverlening. De coronaperiode liet zien dat we een voorsprong hebben op

het gebied van digitale begeleiding en onderstreept dat in combinatie met persoonlijke coaching en 

ondersteuning, de inzet van digitale begeleiding voor veel cliënten een belangrijke meerwaarde heeft. Voor de 

toekomst is het van belang dat wij blijven doorontwikkelen op het gebied van ICT en E-health. Om onze 

gebruikersvriendelijkheid verder te verbeteren en de  continuïteit en veiligheid ook in de toekomst te kunnen 

waarborgen is het van cruciaal belang dat wij onze applicaties blijven vernieuwen. Hierbij kan gedacht worden aan 

het gebruik van een zorgapp, doorontwikkeling van de SAAS-omgeving of vervanging van verouderde applicaties. 

Voor de doorontwikkeling van onze ICT-omgeving hebben wij € 350.000 gereserveerd.

In kleine stappen willen we deze zogenaamde Blended Care verder uitbreiden. Dat doen we door een beperkt 

aantal apps te selecteren die cliënten ondersteunen in hun regie en leefstijl en/of ons werk doelmatiger 

kunnen maken. Met de ontwikkeling van wooncirkels en het meer individueel en op afstand komen wonen van

cliënten, neemt ook het belang van het gebruik van andere vormen van Domotica toe. In 2021 hebben wij bij twee 

wooncirkels een Domotica-toepassing geïmplementeerd waarmee we onze cliënten meer regie en 

zelfstandigheid kunnen geven. In 2021 is € 20.595  onttrokken aan deze bestemmingsreserve. Onttrekkingen 

hebben in overeenstemming plaatsgevonden met ons jaarplan. Voor Blended Care en Domotica hebben wij 

ultimo 2021 een bedrag van € 112.117 gereserveerd.

Bestemmingsreserve wooncirkels en wijkondersteuning expertise psychiatrie € 0

Wij hebben een bestemmingsreserve gevormd voor de omslag die wij als organisatie maken richting wooncirkels. 

Middels wooncirkels versterken wij onze rol binnen de wijk, waarbij wij binnen de wooncirkel makkelijker kunnen 

op- en afschalen. De kern biedt een stabiele basis om zowel de zwaardere als lichtere zorgvraag te bedienen. 

Vanuit onze wijkgerichte aanpak kunnen wij de cliënt meer stabiliteit bieden en zijn netwerk verder helpen op 

te bouwen. Dit kunnen wij niet alleen doen maar in goede samenwerking met partners binnen de keten. 

Met de woningcorporaties kijken wij voor onze cliënten naar passende huisvesting binnen de wijk.  

In samenwerking met de gemeentes, sociale wijkteams en gebiedsteams zijn wij bereid om te investeren in de deelname 

aan of betrokkenheid bij wijk- en gebiedsgerichte ondersteuning. 

In 2020 is in het kader van de implementatie van wooncirkels voor € 200.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve.

De onttrekking is gebaseerd op extra inzet van medewerkers tijdens de implementatie van de wooncirkels in Zaanstreek

en de wooncirkel in Enkhuizen. Het restant van de bestemmingsreserve ad € 209.019 is in 2021 ingezet voor de implementatie

van de overige wooncirkels in Waterland en West-Friesland.
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Bestemmingsreserve bijzondere ondersteuning cliënten € 50.000

Wij merken dat een flink deel van onze cliënten moeite heeft om rond te komen met de beschikbare financiën. 

Dit leidt soms tot schrijnende situaties. In de situatie waarin cliënten geen geld hebben, geen eten hebben, 

geen voorzieningen kunnen aanschaffen die noodzakelijk zijn als basisbehoefte om te leven, kan bijzondere 

ondersteuning worden verleend. Voor bijzondere ondersteuning van cliënten is een totaalbedrag van € 50.000 

bestemd. In 2021 is € 32.530 onttrokken aan deze voorziening. Daarnaast heeft er in 2021 een dotatie van 

€ 32.898 plaatsgevonden zodat de bestemmingsreserve ook in de komende periode weer kan worden ingezet 

voor acute situaties.

Bestemmingsreserve economische gevolgen COVID-19 € 700.000

De maatregelen om het coronavirus COVID-19 maximaal te controleren leiden ertoe dat Leviaan diverse 

maatregelen moet nemen om de zorg op een andere manier te kunnen continueren. Daarnaast zijn er 

noodzakelijkerwijs tijdelijk activiteiten gestaakt, waaronder dagbesteding. Er wordt tevens aanvullend 

geïnvesteerd in beeldbellen en andere vormen van communicatie. In samenwerking met onze partners zorgen 

wij voor voldoende quarantaine woningen welke veelal ingericht moeten worden. De uitbraak van het 

coronavirus zorgt derhalve voor veel financiële onzekerheid. Gezien voornoemde onzekerheden hebben wij 

voor de economische gevolgen van COVID-19 een bestemmingsreserve. Bij Participatie zijn de effecten van de 

corona pandemie het meest zichtbaar en bedraagt het negatieve financiële effect over 2020 circa € 540.000. 

Daartegenover staat een positief financieel effect van circa € 200.000 omdat er met name tijdens de eerste 

golf met een tijdelijk beperkte inzet gewerkt moest worden. Per saldo bedraagt het negatieve financiële effect 

in 2020 circa € 340.000, welke wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve. Het restant van de 

bestemmingsreserve ad € 160.000 hebben wij ingezet om de beperkingen in participatie tijdens de derde golf 

in 2021 op te vangen. Gezien de blijvende onzekerheden hebben wij in 2021 € 700.000 gedoteerd aan de 

bestemmingsreserve, waarbij wij voor 2022 rekening houden met een hoger ziekteverzuim van circa 2,5% 

(ofwel € 500.000), blijvende beperkingen voor participatie ad € 150.000 en kosten voor beschermende 

maatregelen ad € 50.000. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)

Voorziening personeel 14

Boekwaarde begin 24.000

Dotatie/onttrekking -24.000

Mutaties -24.000

Boekwaarde einde 0

Voorziening jubileumuitkeringen 15

Boekwaarde begin 178.702

Dotatie/onttrekking 16.225

Mutaties 16.225

Boekwaarde einde 194.927

Voorziening verlieslatend contract 16

Boekwaarde begin 112.776

Dotatie/onttrekking -27.724

Mutaties -27.724

Boekwaarde einde 85.052

Voorziening langdurige zieken 17

Boekwaarde begin 56.893

Dotatie/onttrekking 137.124

Mutaties 137.124

Boekwaarde einde 194.017

Toelichting per categorie voorziening:

Voor een nadere toelichting van de voorzieningen wordt verwezen naar de grondslag Voorzieningen.

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

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 118.164          

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 355.832          

hiervan > 5 jaar 116.063          
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Kortlopende schulden Ref

31 dec 2021 31 dec 2020

Vooruitontvangen bedragen 18

Vooruitontvangen 238.000 0

238.000 0

Crediteuren 19

Crediteuren 267.283 180.755

267.283 180.755

Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen 20

Loonheffing 999.332 1.313.541

Premies sociale verzekeringen 115.249 88.476

1.114.581 1.402.017

Schulden ter zake van pensioenen 21

Pensioenen 45.186 278.201

45.186 278.201

Overige schulden 22

Nog te betalen salarissen 114.408 107.270

Vakantiegeld 677.934 614.415

Vakantiedagen 347.616 316.054

PLB 1.182.695 965.342

Nog te betalen kosten 970.074 687.508

Terugbetaling financiers WMO Beschermd Wonen 130.289 60.217

Terugbetaling financiers WMO 2e lijn 3.539 0

3.426.554 2.750.806

Toelichting overige schulden

De kortlopende schulden hebben een overwegend kortlopend karakter, onder de nog te betalen kosten is een verplichting

inzake promotie onderzoek gevormd voor financiële ondersteuning van het door de Universiteit van Tilburg geïnitieerde

onderzoek naar Beschermd Thuis voor mensen met langdurende psychische problematiek. Het onderzoek loopt van 1-9-2020 

tot en met, bij aanvang vastgesteld, 1-9-2024. Deze positie kent derhalve een verplichting welke langer is dan een jaar.

De post vooruitontvangen bedragen bestaat uit vooruit gefactureerde bedragen voor de activiteiten van Housing First.

De post loonheffing is gedaald t.o.v. 2020 door een daling van de zorgbonus 2021.

De post pensioenen is gedaald t.o.v. 2020 door een gewijzigde manier van factureren door de pensioenuitvoerder PGGM.

I.v.m. de Covid pandemie nemen medewerkers minder verlof op hierbij kiezen medewerkers om eerst hun wettelijk verlof 

op te nemen, hierdoor is de post PLB gestegen.

De stijging van de post nog te betalen kosten wordt veroorzaakt door het inschakelen van meer onderaannemers.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Bankgarantie

De Stichting Leviaan heeft per 1 december 2005 een bankgarantie ad. € 10.601 verstrekt

inzake de huur van kantoorruimte aan de Slenkstraat 202 te Purmerend.

De Stichting Leviaan heeft per 1 juli 2000 een bankgarantie ad. € 13.470 verstrekt

inzake de huur van kantoorruimte aan de Slenkstraat 202 te Purmerend.

Huurverplichtingen

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

komende jaar € 2.549.451.  De looptijd varieert van 1 jaar tot onbepaalde tijd. Daarnaast bestaat voor een aantal 

panden de verplichting om deze bij het verlaten in originele staat terug te brengen. De maximaal daarvoor te 

maken kosten zijn niet bekend. Van het huurbedrag heeft € 261.757 betrekking op contracten die tussen 1 en 5 jaar lopen.

Lease verplichtingen Ingangsdatum Looptijd Lease per jaar

Operational lease bestelauto's Van Mossel leasing 8-1-2020 36 maanden 29.624             

Operational lease bussen Van Mossel leasing 7-6-2021 36 maanden 61.183             

De leaseverplichtingen bestaan uit leasecontracten t.b.v. de participatieformule voor het vervoer van cliënten van en 

naar dagbestedingslocaties.
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Ref 2021 2020

Netto-omzet 23   

Opbrengsten uit zorgprestaties WLZ 10.949.237 236.858

Opbrengsten uit zorgprestaties WMO 109.250 0

Opbrengsten WMO intramurale zorg 11.045.444 20.053.537

Opbrengsten WMO extramurale zorg 11.644.518 10.117.454

Opbrengsten forensische zorg 307.212 244.695

Opbrensten andere zorgaanbieders 489.667 506.258

Opbrensten persoonsgebonden en -volgende budgetten 22.342 26.768

Subsidies provincies en gemeenten 233.410 198.386

Overige dienstverlening 1.008 374

Overige opbrengsten 331.877 583.934

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 317.156 734.530

 35.451.120 32.702.794

Toelichting:

De netto omzet is met € 2.748.326 gestegen, 8,25%, ten opzichte van 2020. Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door 

een toename van de zorgvraag en anderzijds door een verschuiving naar de WLZ waar de tarieven hoger zijn.

De Subsidies bestaan uit subsidies die betrekking  op cliënten  o.a. Inloop GGZ, OGGZ en Zorgonderzoek en subsidies 

die betrekking hebben op medewerkers zoals Stagefonds en Sigra sectorplanplus.

Onder de overige opbrengsten zijn verantwoord: Omzet gebiedsteam Hoorn € 75.749 en diverse overige opbrengsten.

De post “Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS” is in 2021 een bedrag ad € 317.156 opgenomen inzake ontvangen 

middelen met betrekking tot de zorgbonus die in verband met COVID-19 door het rijk beschikbaar is gesteld voor 

medewerkers in de zorg. De kosten zijn voor een gelijk bedrag verantwoord onder de personeelskosten.

Lonen en salarissen 24

Lonen en Salarissen 20.211.522 18.296.249

Uitgekeerde zorgbonussen 317.156 734.530

20.528.678 19.030.779

Gemiddeld aantal FTE 402 380

Toelichting:

De lonen en salarissen stijgen van € 48.097 per Fte naar € 50.311 per Fte, ofwel een stijging van circa 4,6%. Dit wordt met 

name veroorzaakt door CAO stijgingen, de algemene ontwikkeling op de arbeidsmarkt en specifieke kosten en 

reserveringen in de personele sfeer en vanaf 2021 wordt de nachtaanwezigheid volledig door eigen personeel 

uitgevoerd. In voorgaand jaar werd een gedeelte van de nachtaanwezigheid nog uitgevoerd door een externe partij.

Deze kosten ad € 208.388 werden toen verantwoord onder de overige bedrijfskosten 

(voedingsmiddelen en hotelmatige kosten).

De post uitgekeerde zorgbonussen bedraagt € 317.156. Dit bedrag is inclusief € 140.959 inzake verschuldigde eindheffing. 

De vergoeding van deze bonus is opgenomen in de post “Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS” voor hetzelfde 

bedrag.

Sociale lasten

Sociale lasten 2.881.150 2.673.403

2.881.150 2.673.403
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Pensioenen Ref

Pensioenen personeel 1.499.489 1.285.087

1.499.489 1.285.087

Overige personeelskosten

Personeel niet in loondienst 845.406 602.851

Overige personeelskosten 1.055.348 972.690

Doorbelaste overige personeelskosten 0 0

1.900.754 1.575.541

Afschrijvingen materiële vaste activa 25

Afschrijvingen gebouwen en terreinen 105.809 89.963

Afschrijvingen machines en installaties 61.140 64.417

Afschrijvingen inventaris 59.252 40.688

Afschrijvingen vervoermiddelen 15.888 14.346

Afschrijvingen  overige vaste bedrijfsmiddelen 228.441 103.166

470.531 312.579

Overige bedrijfskosten 26

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.450.648 1.519.768

Algemene Kosten 3.052.259 3.250.826

Patient- en bewonersgebonden kosten 297.642 242.231

Onderhoud en energiekosten 705.723 636.204

Huur en Leasing 2.433.095 2.298.387

Dotaties en vrijval voorzieningen 109.061 62.540

Doorberekende overhead 0 0

8.048.429 8.009.956

Toelichting:

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 27

Rentebaten rekening courant bank 0 200

0 200

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente schulden rekeningen courant 52.627 16.933

52.627 16.933

Honoraria accountant

De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt: 2021 2020

1 Controle van de jaarrekening 68.760             65.642             

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 3.630               3.328               

Totaal honoraria accountant 72.390             68.970             
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Transacties met verbonden partijen

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

deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

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

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is 

opgenomen in het verantwoordingsmodel WNT 2021.
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WNT-verantwoording 2021 Stichting Leviaan

De WNT is van toepassing op Stichting Leviaan. Het voor Stichting Leviaan toepasselijke bezoldigingsmaximum 

is in 2021 € 193.000 (het bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp , Klasse IV, totaal score 10 punten).

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun 

voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2021

bedragen x € 1 J.F.C. Jetten

Functiegegevens Bestuurder

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1

Dienstbetrekking ja

Bezoldiging

Subtotaal 161.300

193.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.

Bezoldiging 161.300

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. 

Gegevens 2020

bedragen x € 1 J.F.C. Jetten

Functiegegevens Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 141.581

Beloningen betaalbaar op termijn 11.733

Subtotaal 153.314

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 185.000

Bezoldiging 153.314

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 148.598

Beloningen betaalbaar op termijn 12.702

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
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WNT-verantwoording 2021 Stichting Leviaan

bedragen x € 1
E.H. 

Halbertsma

R.T.J.M. 

Janssen
E. Westphal W.J. Brandt

Functiegegevens  Voorzitter Vice Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging            20.040           17.000           13.600           13.600 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum            28.950           19.300           19.300           19.300 

=A3  N.v.t.   N.v.t.  N.v.t.   N.v.t.  

Bezoldiging           20.040           17.000           13.600           13.600 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is toegestaan
 N.v.t.  N.v.t.   N.v.t.   N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling   N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Gegevens 2020

bedragen x € 1
E.H. 

Halbertsma

R.T.J.M. 

Janssen
E. Westphal W.J. Brandt

Functiegegevens Voorzitter Lid Vice Voorzitter Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging           19.560           16.300           13.040           13.040 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum           27.750           18.500           18.500           18.500 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Gegevens 2021
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bedragen x € 1
J.C.H. 

Louwers

F.A.M. van 

Dooren

Functiegegevens  Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging            13.600           13.600 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum            19.300           19.300 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag   N.v.t.   N.v.t.  

Bezoldiging           13.600           13.600 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is toegestaan
 N.v.t.  N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling   N.v.t.  N.v.t. 

Gegevens 2020

bedragen x € 1
J.C.H. 

Louwers

F.A.M. van 

Dooren

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/3 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging           13.040           10.867 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum           18.500           15.467 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 

dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben 

ontvangen. 

Op grond van de formele criteria en de daaraan gekoppelde puntentelling (10 punten) is een klasse-indeling IV 

(maximaal € 193.000) van toepassing. De Raad van Toezicht acht, weloverwogen, klasse III (maximaal € 174.000),

kijkend  naar de aard van de organisatie meer passend en hanteert deze intern voor het beloningsbeleid van topfunctionarissen. 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Gegevens 2021
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Leviaan heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 25 mei 2022.

De raad van toezicht van de Stichting Leviaan heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de vergadering 

van 25 mei 2022.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum die van zodanig belang zijn dat zij invloed hebben op de 

waarde van de bezittingen en schulden per 31 december 2021 en het resultaat over 2021.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur Voorzitter RvT

J.F.C. Jetten 25-5-2022 E.H. Halbertsma 25-5-2022

Vice Voorzitter RvT Lid RvT

R.T.J.M. Janssen 25-5-2022 E. Westphal 25-5-2022

Lid RvT Lid RvT

W.J. Brandt 25-5-2022 J.C.H. Louwers 25-5-2022

Lid RvT

F.A.M. van Dooren 25-5-2022
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Overige gegevens

Statutaire regeling resultaatbestemming

Nevenvestigingen

Stichting Leviaan heeft geen nevenvestigingen.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

 

 

In de statuten is bepaald, conform de doelstelling van de Stichting Leviaan, dat het behaalde resultaat ter vrije 

beschikking staat van de Stichting Leviaan.
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Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 
 
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Leviaan te Purmerend 

 
 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Leviaan (hierna‘ Leviaan’) te Purmerend 

gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 

de grootte en de samenstelling van het vermogen van Leviaan op 31 december 2021 en van 

het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021; 

2. de resultatenrekening over 2021; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol Wet normering 

topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 

beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Leviaan zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 

opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

 

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

voor ons oordeel. 

   



 
 
 
 
 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o  

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd 

of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 

topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 

andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en 

volledig is. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

 de overige gegevens; 

 de verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de 

periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bijlage); 

 de verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de 

periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 (bijlage). 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van de Regeling verslaggeving WTZi is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling verslaggeving 

WTZi en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang 

als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de 

overige gegevens in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en het 

Verantwoordingsprotocol Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. 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. 

   



 
 
 
 
 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om 

haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de instelling te 

liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief 

is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening.  

  

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

financiële verslaggeving van de instelling. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 

wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 

geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 

waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 

ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 

nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 

oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

 Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 

bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-

informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 

dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing. 

 Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 

doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 

van de interne beheersing van de instelling. 

 Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.  
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 Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 

er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 

een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 

jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 

Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum 

van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

 Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen. 

 Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 

de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 

gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

 

 

Amstelveen, 25 mei 2022 

 

BDO Audit & Assurance B.V.    

namens deze, 

 

 

w.g. 

J.A. Wiersma RA 

 



Leviaan

Purmerend

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de 

periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a)467 € 840.600,00 3 € 5.250,00 470 € 845.850,00

   

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b) 439 € 439.000,00 439 € 439.000,00

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c) 1 € 1.000,00 1 € 1.000,00

Belastingen

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan 

werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per 

zorgprofessional) € 326.457,71 € 326.457,71

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan 

derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional)
€ 2.250,00 € 2.250,00

Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing 

over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 326.457,71 € 2.250,00 € 328.707,71

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq 

belastingheffing (a-b-c-d) € 75.142,29 € 2.000,00 € 77.142,29

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

Werknemers Derden Totaal
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Leviaan

Purmerend

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de 

periode 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Totaal ontvangen Zorgbonus 2021 volgens verleningsbeschikking (a)480 € 332.390,40 3 € 2.019,72 483 € 334.410,12

   

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (b) 437 € 168.118,27 437 € 168.118,27

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (c) 1 € 384,71 1 € 384,71

Belastingen

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan 

werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 307,77 per 

zorgprofessional) € 140.958,66 € 140.958,66

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan 

derden netto uitgekeerde bonus (max. € 288,53 per zorgprofessional)
€ 865,59 € 865,59

Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing 

over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 140.958,66 € 865,59 € 141.824,25

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq 

belastingheffing (a-b-c-d) € 23.313,47 € 769,42 € 24.082,89

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

Werknemers Derden Totaal
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