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2.1 JAARREKENING
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2.1 JAARREKENING
2.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-19

31-dec-18

€

€

6.930.696

7.244.473

6.930.696

7.244.473

1.665.539
3.713.177
4.013.025
9.391.741

1.897.513
4.885.127
2.740.436
9.523.076

16.322.437

16.767.549

31-dec-19
€

31-dec-18
€

90
1.039.642
8.202.922
9.242.654

90
1.032.624
8.849.251
9.881.965

561.368

437.295

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa

1

Totaal vaste activa
Vlottende activa
Onderhanden werk zorgtrajecten
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

2
3
4

Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

5

Voorzieningen
Overige voorzieningen

6

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

7

1.335.000

1.485.000

9

5.183.415

4.963.292

16.322.437

16.767.549

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva
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2.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2019
Ref.

2019
€

2018
€

21.477.024
132.555
167.442

19.658.062
164.709
402.274

21.777.021

20.225.045

17.428.102
1.200.323
3.754.861

15.821.447
1.069.916
3.494.120

Som der bedrijfslasten

22.383.286

20.385.483

BEDRIJFSRESULTAAT

-606.265

-160.438

-33.045

24.405

-639.311

-136.033

0
0
0

0
0
0

-639.311

-136.033

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten uit zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

11
12
13

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

14
15
16

Financiële baten en lasten

17

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat
RESULTAAT BOEKJAAR
Waarvan bijzondere bate vrijval financieringsoverschot 2010-2011
Resultaat exclusief bijzondere bate

-211.623
-639.311

-347.656

2019
€

2018
€

-114.869
-28.113
-496.329
-639.311

-91.030
-69.709
24.706
-136.033

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve innovatie
Bestemmingsreserve toekomstige ontwikkelingen
Algemene en overige reserve
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2.1.3 KASSTROOMOVERZICHT 2019
Ref.
€

2019
€

€

2018
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

-606.265

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en ovierge waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen

1.200.323
124.073

-160.436

1.069.916
124.412
1.324.396

Veranderingen in werkkapitaal
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's
/ DBC-zorgproducten
- vorderingen
- kortlopende schulden (excl. schulden aan
banken)

231.974
1.171.950

-658.017
-600.135

220.122

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-1.626.431
1.624.047

-2.884.583

2.342.178

-1.850.691

264
-33.308

Ontvangen interest
Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

1.194.328

79.790
-55.386
-33.045

24.404

2.309.133

-1.826.287

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
-886.546
0

Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

-1.876.065
0
-886.546

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.876.065

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
0
-150.000

Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

0
-914.564
-150.000

-914.564

Mutatie geldmiddelen

1.272.587

-4.616.916

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

2.740.436
4.013.025
1.272.587

7.357.353
2.740.436
-4.616.916
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2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
2.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Stichting Pento is statutair gevestigd te Zwolle op het adres Oosterlaan 20. De vestigingsplaats is Apeldoorn,
Linie 518. Pento is geregistreerd onder KvK nummer 05083803.
De belangrijkste activiteiten zijn diagnostiek, advies en behandeling en begeleiding bij auditieve en
communicatieve problemen.
Pento heeft vestigingen in Amersfoort, Apeldoorn, Assen, Ede, Hengelo, Leeuwarden, Utrecht en Zwolle.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019 dat is geëinidgd op balansdatum 31 december 2019.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.
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.
Continuïteitsveronderstelling
Voor een nadere toelichting op de consequenties van de uitbraak van de wereldwijde Covid-19 pandemie en de
consequenties voor de instelling wordt verwezen naar paragraaf 2.1.8 Gebeurtenissen na balansdatum. De raad
van bestuur streeft er naar de best mogelijke informatie te verkrijgen om de risico's te beoordelen en passende
maatregelen door te voeren om daarop in te spelen. Wij hebben een aantal maatregelen genomen om de
effecten van het Covid-19-virus te bewaken en te voorkomen en blijven dat ook in de toekomst doen. Deze
maatregelen bestaan onder andere uit veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor onze medewerkers (zoals
persoonlijke beschermingsmiddelen, beperking van sociale contacten en vanuit huis werken), evaluatie van
contracten en communicatie met onze belangrijkste stakeholders.
De zorgverzekeraars hebben aan de categorale instellingen, bij brief van 17 maart 2020 en 21 april 2020, laten
weten hen te ondersteunen, waarbij de beschikbaarheid en continuïteit van zorg op langere termijn zo goed
mogelijk wordt geborgd. Bij het bepalen van de benodigde bekostiging voor de continuïteit in deze situatie zijn
de bestaande afspraken voor 2020 tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars het uitgangspunt. Daarbij wordt
rekening gehouden met:
- extra kosten die in verband met het coronavirus worden gemaakt.
- mogelijke effecten van verschuivingen binnen het zorgaanbod van de zorgaanbieder en
- vaste kosten die ten gevolge van de coronacrisis niet worden gedekt in de Zorgverzekeringswet als gevolg van
omzetderving.
Gezien bovenstaande toezegging is er geen sprake van materiële onzekerheid die ernstige twijfel kan doen
rijzen of Pento haar activiteiten kan voortzetten en is derhalve de jaarrekening 2019 opgesteld uitgaande van de
continuïteitsveronderstelling.

Vergelijkende cijfers
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Verbonden partijen
Pento heeft geen verbonden rechtspersonen.
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2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
2.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de
verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de
jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Activa, die hieraan niet voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de
balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van
het bedrag, waartegen afwikkeling zal plaatsvinden, op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder
verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen, die hieraan niet voldoen, worden niet in de
balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot
een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er
sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische
voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s
waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief
of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in
de resultatenrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden
getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het
opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

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.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur
van het vast actief.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de
lineaire methode op basis van de economische levensduur. Er wordt afgeschreven op het moment van
ingebruikneming.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen : 0-33,33 %.
• Machines en installaties : 20-33,33 %.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10-33 %.
Groot onderhoud:
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale
uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.
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2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
2.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de
opbrengstwaarde, 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 / DBCzorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die
ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.
Indien de verwachting bestaat dat de plafondafspraken met zorgverzekeraars worden overschreden, wordt
hiervoor een voorziening onderhanden werk gevormd. De te verwachten productie voor enig schadejaar is
bepaald op basis van ervaringscijfers en wordt afgezet tegen de afgesproken plafonds. De te verwachten
overschrijding wordt volgens evenredigheid toegerekend aan het boekjaar.
Onderhanden trajecten Jeugdwet
Onderhanden trajecten Jeugdwet worden gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde van de trajecten. De
productie van de onderhanden trajecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de
trajecten die ultimo boekjaar openstonden. Op de onderhanden trajecten worden de voorschotten die ontvangen
zijn in mindering gebracht.
Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde), zo nodig onder aftrek
van voorzieningen wegens oninbaarheid.
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.
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenissen 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. De rentemutatie van voorzieningen gewaardeerd tegen
contante waarde is verantwoord als dotatie aan de voorziening. De gehanteerde discoteringsvoet is 1,5%.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als
een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de
afwikkeling van de verplichting.
Voorziening persoonlijk levensfasebudget
De voorziening persoonlijk levensfasebudget (PLB) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting
in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk levensfasebudget kwalificeert als een beloning met
opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren
PLB-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot
het bereiken van de 55-jarige leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1,5%.
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 1,5%.
Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurige zieken dient ter dekking van toekomstige verplichtingen van langdurig zieke
werknemers, die waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces. De
voorzienig wordt gevormd op basis van de verwachte loonkosten in de eerste twee jaren van
arbeidsongeschiktheid, voorzover deze na 31 december 2019 vallen, gebaseerd op 100% gedurende het eerste
jaar en 70% gedurende het tweede jaar.
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2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
2.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
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 afslossingsverplchtingen voor het komende jaar van de langlopende schulden worden opgenomen
onder kortlopende schulden.
2.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer
een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen
in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande
boekjaren wordt foutherstel toegepast.
Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de resultatenrekening verwerkt wanneer het bedrag van
de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding
waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald
en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te
voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden
bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden
gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn
verantwoord.
Onder opbrengsten Jeugdwet worden de baten verantwoord uit hoofde van geleverde prestaties op het gebied
van verleende jeugdzorg. 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 worden tevens gerekend mutaties in onderhanden zorgtrajecten met
betrekking tot jeugdzorg.
Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit opbrengsten anders dan uit zorgprestaties en maatschappelijke
ondersteuning en subsidies. De overige opbrengsten zijn opbrengsten voor het leveren van diensten.
Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de
verrichte diensten tot aan de balansdatum n verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
De belangrijkste overige bedrijfsopbrengsten hebben betrekking op detachering van personeel.
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2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
2.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening verantwoord in de periode waarin de
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als
de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een
overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met
toekomstige betalingen door de instelling.
Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten
gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties
worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum
en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend
uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn
verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de
resultatenrekening gebracht.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval
van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze
beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van
beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend
geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid
wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen,
die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is
gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten).
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de
resultatenrekening gebracht.
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.
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 Pento 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 Pento. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Pento betaalt hiervoor premies waarvan
de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden
jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van
het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Voor pensioenfondsen geldt
regelgeving met betrekking tot de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de
laatste twaalf dekkingsgraden. In mei 2020 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 85,7%. Het vereiste niveau van de
dekkingsgraa is 104,3%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 5 jaar hieraan te kunnen
voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichtingen of om
bijzondere premieverhogingen door te voeren. Pento 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.
Pento heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening
verantwoord.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te
betalen) interest
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2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
2.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat Pento zal voldoen aan de daaraan verbonden
voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door Pento gemaakte kosten worden systematisch als
opbrengsten in de resultatenrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.

2.1.4.4 Grondslagen van segmentering
In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de
resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten Audiologie, Vroegbehandeling en Dyslexie.
Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het
bedrijfsproces.
De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van het aandeel van
de opbrengsten van het segment in de totale in de opbrengsten van de zorgdienstverlening.
2.1.4.5 Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet in het
2.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de
datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers
van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

2.1.4.7 WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT)) heeft de Pento zich gehouden aan de wet- en
regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke regels.
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2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting

5.458.748
677.701
794.247

5.853.174
692.271
699.028

Totaal materiële vaste activa

6.930.696

7.244.473

2019
€

2018
€

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

7.244.473
886.546
1.200.323
0
0
0

6.438.272
1.876.117
1.069.916
0
0
0

Boekwaarde per 31 december

6.930.696

7.244.473

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

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 2.1.6.

2. Onderhanden werk zorgtrajecten
De specificatie is als volgt:

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Onderhanden werk dbc's B-segment
Af: ontvangen voorschotten
Af: voorziening onderhanden zorgtrajecten
Onderhanden werk dyslexie

2.728.449
-1.078.564
-15.312
30.966

2.992.904
-810.000
-304.486
19.095

1.665.539

1.897.513

Saldo per
31-dec-2019

€

Af:
ontvangen
voorschotten
€

Totaal onderhanden werk
De specificatie per categorie zorgtrajecten
is als volgt weer te geven:
Stroom Zorgtrajecten

Gerealiseerde kosten en
toegerekende winst
€

Af:
verwerkte
verliezen

€

Dbc's B-segment
Dyslexie

2.728.449
30.966

15.312
0

1.078.564
0

1.634.573
30.966

Totaal (onderhanden werk)

2.759.415

15.312

1.078.564

1.665.539

Toelichting:
Van de zorgverzekeraars is voor een bedrag van € 1.110.000 aan voorschotten ontvangen. Hiervan is € 31.436 in
mindering gebracht op "nog te factureren dbc-zorgproducten B-segment".
Naar verwachting zal een klein deel van de plafondafspraken met de zorgverzekeraars overschreden worden. Het
bedrag van de overschrijding dat toe te rekenen is aan het boekjaar is voorzien en wordt in mindering gebracht op het
onderhanden werk.
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2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
3. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren dbc's B-segment:
af: ontvangen voorschotten
af: voorziening nog te factureren
Nog te factureren Zvw-ZG
Nog te factureren trajecten Jeugdwet
Overige vorderingen:
Nog te ontvangen bedragen
Waarborgsom
Overige overlopende activa

1.334.985
1.113.254
-31.436
-1.337
441.210
356.363

496.648
3.454.105
0
-180.358
220.809
297.245

212.726
99.602
187.808

167.407
101.352
327.919

Totaal overige vorderingen

3.713.177

4.885.127

Toelichting:
De voorziening, die in aftrek op de debiteuren is gebracht, bedraagt € 20.600. In 2018 was de voorziening
€ 20.000.
In 2019 is de achterstand in de facturatie bij AC Utrecht weggewerkt.

4. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Bankrekeningen
Kassen

4.012.735
290

2.739.755
681

Totaal liquide middelen

4.013.025

2.740.436

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
In 2019 zijn de liquide middelen toegenomen door het wegwerken van de achterstand op de facturatie voor de locatie
Utrecht.

14

Stichting Pento

2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
5. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Kapitaal
Bestemmingsreserves
Algemene en overige reserves

90
1.039.642
8.202.922

90
1.032.624
8.849.251

Totaal eigen vermogen

9.242.654

9.881.965

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2019
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2019
€

Kapitaal

90

0

0

90

Totaal kapitaal

90

0

0

90

Saldo per
1-jan-2019
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2019
€

732.624
300.000

-114.869
-28.113

50.000
100.000

667.755
371.887

1.032.624

-142.982

150.000

1.039.642

Saldo per
1-jan-2019
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2019
€

8.781.184

-496.329

-150.000

8.134.855

68.067

0

0

68.067

8.849.251

-496.329

-150.000

8.202.922

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserves Innovatie
Bestemmingsreserve toekomstige ontwikkelingen
Totaal bestemmingsreserves
Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:
Algemene reserves:
Vrije reserve
Overige reserves:
Overige reserves
Totaal algemene en overige reserves

Toelichting:
De bestemmingsreserve Innovatie is bedoeld voor projecten in het kader van innovatie bij Pento.
De bestemmingsreserve Toekomstige ontwikkelingen is bedoeld voor een aantal te verwachten projecten, die niet uit
de reguliere bedrijfsvoering worden bekostigd.
Ten behoeve van extra innovatieprojecten is vanuit de algemene reserve een toevoeging gedaan aan de
bestemmingsreserve innovatie. Deze is verwerkt via een overige mutatie.
Het aansprakelijk vermogen bestaat uit het vermogen. Het aansprakelijk vermogen per 31 december 2019 bedraagt €
9.242.654.
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2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
6. Voorzieningen
Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven:
1-jan-2019
€
PLB uren
7.220
Jubileumuitkeringen
204.999
Langdurig zieken
225.076
Totaal voorzieningen
437.295

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€
0
22.824
291.997
314.821

€
7.220
10.276
73.265
90.761

€
0
0
99.987
99.987

Saldo per
31-dec-2019
€
0
217.547
343.821
561.368

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2019
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

218.038
343.330
217.547

Toelichting per categorie voorziening:
Voor een toelichting op de voorzieningen wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen.

7. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Schulden aan banken

1.335.000

1.485.000

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

1.335.000

1.485.000

2019
€

2018
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

1.635.000
0
150.000

2.549.564
0
914.564

Stand per 31 december

1.485.000

1.635.000

150.000

150.000

1.335.000

1.485.000

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

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

150.000
1.335.000
735.000

Toelichting:
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar 2.1.7 - Overzicht leningen.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
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2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
9. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Verplichting persoonlijk levensfase budget
Overige schulden:
Nog te betalen zorgverzekeraars
Terug te betalen voorschotten
Schulden aan verbonden partijen
overige schulden

432.724
150.000
729.111
19.478
88.790
611.487
89.763
1.198.573

539.637
150.000
695.240
32.071
91.883
589.441
129.208
1.190.341

1.060.596
0
0
802.892

1.229.671
0
0
315.800

Totaal overige kortlopende schulden

5.183.415

4.963.292

Toelichting:
De kredietlimiet van Stichting Pento bedraagt € 250.000
Onder de kortlopende schulden is een bedrag van € 1,1 miljoen (2018: € 1,2 miljoen) opgenomen, doordat meer
gefactureerd is aan de zorgverzekeraars dan de afgesproken omzetplafonds.

10. Niet in de balans opgenomen regelingen
Huurcontracten
Huurovereenkomst met Gelre Ziekenhuizen Vastgoed B.V. inzake een aantal bedrijfsruimtes in het ziekenhuiscomplex
locatie Apeldoorn gelegen aan de Albert Schweitzerlaan 31 te Apeldoorn. De overeenkomst loopt tot 1 augustus 2020.
De jaarlijkse kosten bedragen € 107.918 (prijspeil 2019) voor huur en bijkomende kosten.
Huurovereenkomst met Woningstichting Domijn inzake de huur van het bedrijfspand te Hengelo. De overeenkomst
loopt tot 14 februari 2022. De jaarlijkse kosten bedragen € 176.000 (prijspeil 2019) voor huur en gebruik overige
faciliteiten.
Huurovereenkomst met Trapezium Vastgoed B.V. inzake de bedrijfsruimte gelegen aan Verlengde Schrans 35 te
Leeuwarden. De overeenkomst loopt tot en met 31 maart 2024. De jaarlijkse kosten bedragen € 190.675 (prijspeil
2019) voor huur en gebruik overige faciliteiten.
Huurovereenkomst met Aprisco III B.V. inzake het gebouw aan de M.L. Kingweg 1 te Assen. De overeenkomst loopt
tot 1 augustus 2028. De jaarlijkse kosten bedragen € 152.600 (prijspeil 2019) voor huur en servicekosten.
Huurovereenkomst met Ste-B-vast B.V. inzake het gebouw aan de Linie 518 te Apeldoorn. De overeenkomst loopt tot
1 augustus 2023. De jaarlijkse kosten bedragen € 92.285 (prijspeil 2019) voor huur en servicekosten.
Huurovereenkomst met Stichting Ziekenhuizen Gelderse Vallei inzake het gebouw aan de Willy Brandtlaan 10 te Ede.
De overeenkomst loopt tot en met 13 maart 2024. De jaarlijkse kosten bedragen € 42.452 (prijspeil 2019) voor huur,
vergoeding investeringsbijdrage en servicekosten
Huurovereenkomst met Stichting Malkander inzake het gebouw aan de Ridderhof 5 te Ede. De overeenkomst loopt tot
en met 15 juli 2022. De jaarlijkse kosten bedragen € 26.367 (prijspeil 2019) voor huur en servicekosten.
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2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS
10. Niet in de balans opgenomen regelingen
Huurovereenkomst met Stichting Meander Medisch Centrum inzake het gebouw aan de Maatweg 3 te Amersfoort en
de Molenweg 2 te Baarn. De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2023. De jaarlijkse kosten bedragen €
37.803 (prijspeil 2019) voor huur en servicekosten.
Huurovereenkomst met Stichting Holding Isala inzake het gebouw aan de Dr. van Heesweg 2 te Zwolle. De
overeenkomst loopt tot 1 januari 2025. De jaarlijkse kosten bedragen € 37.352 (prijspeil 2019) voor huur en
servicekosten.
Huurovereenkomst met Stichting Deventer Ziekenhuis inzake het gebouw aan de Nico Bolkesteinlaan 75 te Deventer.
De overeenkomst loopt tot 31-12-2020. De jaarlijkse kosten bedragen € 17.379 (prijspeil 2019) voor huur en
servicekosten.
Huurovereenkomst met Stena Realty B.V. inzake de bedrijfsruimte aan Burgemeester Verderlaan 15a te Utrecht. De
overeenkomst loopt tot en met 30 april 2028. De jaarlijkse kosten bedragen € 343.611 (prijspeil 2019) voor huur en
servicekosten.
Bankgaranties
Pento heeft een bankgarantiefaciliteit van € 175.000. Hiervan is € 115.471 verbruikt. Pento kan nog voor € 59.529 aan
bankgaranties verstrekken.
Zekerheden
Voor de kredietfacilitiet bij de Rabobank gelden de volgende zekerheden en voorwaarden:
1. De verpanding van huidige en toekomstige bedrijfsvorderingen op derden
2. De verpanding van de inventaris heeft betrekking op alle huidige en toekomstige inventaris
3. Een hypotheek van EUR 2.000.000,- als eerste op de praktijkruimte gelegen aan de Zangvogelweg 150 te Amersfoort
4. Een hypotheek van EUR 1.750.000,- als tweede op de praktijkruimte gelegen aan de Zangvogelweg 150 te
5. Een hypotheek van EUR 2.000.000,- als eerste op de praktijkruimte gelegen aan de Oosterlaan 20 te Zwolle.
6. Negative pledge en pari passu.
7. Solvabiliteitsratio van minimaal 20%
8, Niet investeringsverplichting.
9. Niet financieringsverklaring.
Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties
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.

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
De macrobeheersinstrumenten MSZ en ZG worden door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het
macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg resp. zintuiglijk
gehandicaptenzorg. De macrobeheersinstrumenten zijn uitgewerkt in de Regeling integraal macrobeheersmodelvoor
medisch specialistische zorg resp. regeling macrobeheersinstrument zintuigelijk gehandicaptenzorg. Jaarlijks wordt
door de Nederlandse Zorgautoriteit ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa
jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond
van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van
het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.
Voor 2019 is het mbi-omzetplafond MSZ door de NZa vastgesteld op EUR 23.601,4 miljoen (prijsniveau 2018).
Voor 2019 is het mbi-omzetplafond ZG door de NZa vastgesteld op EUR 187,3 miljoen (prijsniveau 2019).
Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafonds over 2019.
Stichting Pento is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit de macrobeheersinstrumenten
voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking
gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2019.

Voor 2018 dient door de minister van VWS nog een besluit te worden genomen ten aanzien van het wel of niet
handhaven van het MBI-omzetplafond. Pento is niet in staat om een betrouwbare schatting te maken of uiteindelijk
sprake zal zijn van een daadwerkelijke verplichting voortkomende uit het MBI 2018.
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2.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve

Totaal

€

€

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

10.473.449
4.620.275

2.924.783
2.232.512

2.327.598
1.628.570

15.725.830
8.481.357

5.853.174

692.271

699.028

7.244.473

295.758
690.208

221.523
239.032

369.265
271.083

886.546
1.200.323

0
24

63.375
66.314

18.248
15.285

81.623
81.623

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-394.426

-14.570

95.219

-313.777

10.769.207
5.310.459

3.082.931
2.405.230

2.678.615
1.884.368

16.530.753
9.600.057

Boekwaarde per 31 december 2018

5.458.748

677.701

794.247

6.930.696

Afschrijvingspercentage

0-33,33%

20-33,33%

10-33%

Stand per 1 januari 2019
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2019
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2019
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
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BIJLAGE
2.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2019

Leninggever

Datum

Totale
Hoofdsom looptijd

Soort
lening

€
Rabobank
Rabobank
Totaal

1-jul-07 1.200.000
30-okt-15 1.800.000

Werke- Restschuld Nieuwe
Restschuld
Aflossing
Restschuld
lijke- 31 december leningen
31 december
in 2019
over 5 jaar
rente
2018
in 2019
2019
%

240
240

hypotheek
hypotheek

0,62%
2,60%

€

€

€

€

Resterende
looptijd in
maanden
eind 2019

Aflossingswijze

€

510.000
1.125.000

0
0

60.000
90.000

450.000
1.035.000

150.000
585.000

1.635.000

0

150.000

1.485.000

735.000

€
90
138

lineair
lineair

* Voor de krediefaciliteit bij de Rabobank gelden de volgende zekerheden
1. De verpanding van huidige en toekomstige bedrijfsvorderingen op derden
2. De verpanding van de inventaris heeft betrekking op alle huidige en toekomstige inventaris
3. Een hypotheek van EUR 2.000.000,- als eerste op de praktijkruimte gelegen aan de Zangvogelweg 150 te Amersfoort
4. Een hypotheek van EUR 1.750.000,- als tweede op de praktijkruimte gelegen aan de Zangvogelweg 150 te Amersfoort.
5. Een hypotheek van EUR 2.000.000,- als eerste op de praktijkruimte gelegen aan de Oosterlaan 20 te Zwolle.
6. Negative pledge en pari passu.
7. Solvabiliteitsratio van 20%
8, Niet investeringsverplichting.
9. Niet financieringsverklaring.
Het rentepercentage voor de lening met hoofsom € 1.200.000 bedraagt per 31-12-2019 0,538%. De afspraak is 3 maands Euribor met een opslag van 0,95%.
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2.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
2.1.8.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019
SEGMENT 1 Audiologie
2019
€

2018
€

Opbrengsten uit zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

16.028.011
93.401
137.210

15.059.630
131.052
367.165

Som der bedrijfsopbrengsten

16.258.623

15.557.847

Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

12.524.300
1.140.999
3.151.060

11.326.657
1.019.984
3.013.217

Som der bedrijfslasten

16.816.360

15.359.858

BEDRIJFSRESULTAAT

-557.737

197.989

-31.908

9.301

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

-589.645

207.289

RESULTAAT BOEKJAAR

-589.645

207.289

2019
€

2018
€

-114.869
-28.113
-446.663

-91.031
-64.291
363.010

-589.645

207.689

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN:

Financiële baten en lasten

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve innovatie
Bestemmingsreserve toekomstige ontwikkelingen
Algemene en overige reserve
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2.1.8.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019
SEGMENT 2 Vroegbehandeling
2019
€

2018
€

Opbrengsten uit zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

4.573.154
34.050
7.294

3.901.164
33.657
26.829

Som der bedrijfsopbrengsten

4.614.497

3.961.649

Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

4.026.497
57.263
533.281

3.877.954
49.450
462.917

Som der bedrijfslasten

4.617.041

4.390.321

BEDRIJFSRESULTAAT

-2.544

-428.671

-954

15.104

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

-3.498

-413.567

RESULTAAT BOEKJAAR

-3.498

-413.567

2019
€

2018
€

0
0
-3.498

0
-5.018
-408.549

-3.498

-413.567

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN:

Financiële baten en lasten

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve innovatie
Bestemmingsreserve toekomstige ontwikkelingen
Algemene en overige reserve
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2.1.8.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019
SEGMENT 3 Dyslexie
2019
€

2018
€

Opbrengsten uit zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

875.859
5.104
22.937

697.268
0
8.280

Som der bedrijfsopbrengsten

903.900

705.548

Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Overige bedrijfskosten

877.305
2.061
0
70.519

616.835
482
0
17.986

Som der bedrijfslasten

949.885

635.303

BEDRIJFSRESULTAAT

-45.985

70.245

-183

0

-46.168

70.245

2019
€

2018
€

0
0
-46.168

0
0
70.245

-46.168

70.245

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN:

Financiële baten en lasten
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsreserve innovatie
Bestemmingsreserve toekomstige ontwikkelingen
Algemene en overige reserve

Stichting Pento
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2.1.8.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2019
€

2018
€

-589.645
-3.498
-46.168

207.289
-413.567
70.245

-639.311

-136.033

-639.311

-136.033

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:
SEGMENT 1 Audiologie
SEGMENT 2 Vroegbehandeling
SEGMENT 3 Dyslexie

Resultaat volgens resultatenrekening
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BATEN
11. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:

2019
€

2018
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet - B-segment
Opbrengsten zorgverzekeringswet- zintuigelijk gehandicapten
Opbrengsten Jeugdwet
Opbrengst uit onderaanneming - B-segment
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen
Opbrengsten voorgaande jaren

14.308.687
4.559.754
875.859
1.056.600
497.468
178.656

14.888.034
3.880.074
697.268
0
192.686
0

Totaal

21.477.024

19.658.062

Toelichting:
Jaarlijks moet een inschatting worden gemaakt van de schadelast van het boekjaar. Dat betekent dat de aangroei van audiologische
producten, vallend onder het B-segment, met betrekking tot het schadejaar van het boekjaar in het volgende jaar moet worden ingeschat.
Voor de inschatting van de aangroei van onderhanden producten van het schade jaar 2019 in 2020 is uitgegaan van de groei van
onderhanden producten 2019 tot en met februari 2020. Op basis van de groei in de eerste twee maanden is een inschatting gemaakt van
de groei in de resterende maanden van het schadejaar 2019.
Met ingang van 2019 worden de door Pento uitgevoerde onderzoeken in enkele ziekenhuizen uitgevoerd in onderaanneming. De
opbrengsten zijn verantwoord als opbrengst uit onderaanneming.

12. Subsidies
De specificatie is als volgt:

2019
€

2018
€

Overige Rijkssubsidies
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

125.155
7.400

142.075
22.634

Totaal

132.555

164.709

2019
€

2018
€

79.339
88.103

125.003
277.271

167.442

402.274

Toelichting:
De post overige rijkssubsidies betreft de subsidie Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg.

BATEN
13. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
detacheringen
overige opbrengsten
Totaal
Toelichting:
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LASTEN
14. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2019
€

2018
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personeelskosten

12.306.883
2.037.324
1.079.641
1.043.141

11.430.151
1.803.319
1.027.806
910.984

Subtotaal

16.466.989

15.172.261

961.113

649.186

17.428.102

15.821.447

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):
Audiologie
Vroegbehandeling
Dyslexie

181
52
3

230

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

236

230

0

0

2019
€

2018
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

1.200.323

1.069.916

Totaal afschrijvingen

1.200.323

1.069.916

2019
€

2018
€

1.820.578
336.742

1.557.246
333.436

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
Subtotaal

599.604
599.604

573.948
573.948

Huur en leasing

997.937

1.029.490

3.754.861

3.494.120

De specificatie is als volgt:

2019
€

2018
€

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

264
264

79.790
79.790

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

-33.308
-33.308

-55.386
-55.386

Totaal financiële baten en lasten

-33.045

24.405

Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

15. Afschrijvingen op materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

16. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Algemene kosten
Cliëntgebonden kosten

Totaal overige bedrijfskosten

17. Financiële baten en lasten

Toelichting:
In 2018 is de eenmalige vergoeding van de herbeoordeling van in het verleden afgesloten derivaten uitbetaald door de Rabobank,
waardoor een positief resultaat op de financiële baten en lasten zichtbaar was.
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18. Wet normering topinkomens (WNT)
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking.Tevens leidinggevende topfuncitonaris zonder dienstbetrekking
vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Beloningen plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijk maximum
Totaal bezoldiging 2018

Functiegegevens
Aanvang functievervulling in 2019
Einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan
Gegevens 2018
Aanvang functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Beloningen plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijk maximum
Totaal bezoldiging 2018

J. Taalman
Raad van Bestuur
1-1 t/m 31-12
100,00%
ja
163.646
11.582
175.228
179.000

J. Dijkstra
Directeur
1-1 t/m 31-12
95,40%
ja
85.297
8.753
94.050
170.766

M. Heil
Directeur
1-1 t/m 31-12
88,89%
ja
94.029
10.139
104.168
159.113

B. Stam
Directeur
1-1 t/m 25-11
81,71%
ja
91.646
9.950
101.596
146.261

0

0

0

0

175.228

94.050

104.168

101.596

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1-1 t/m 31-12
100,00%
ja
150.712
11.377
162.089
172.000
162.089

1-1 t/m 31-12
77,78%
ja
69.741
7.024
76.765
133.782
76.765

1-1 t/m 31-12
88,89%
ja
95.478
9.974
105.452
152.891
105.452

1-1 t/m 31-12
100,00%
ja
104.244
10.711
114.955
172.000
114.955

H. van Dijk
Directeur
1-1 t/m 31-12
31-12
100,00%
ja
107.803
11.414
119.217
179.000

N. Duin
Directeur
1-1 t/m 31-12
31-12
66,67%
ja
55.862
5.820
61.682
119.339

C. Vegter
Directeur
1-1 t/m 31-12
31-12
81,99%
ja
66.285
6.373
72.658
146.762

0

0

0

119.217

61.682

72.658

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1-1 t/m 31-12
100,00%
ja
104.757
11.230
115.987
172.000
115.987

1-1 t/m 31-12
66,67%
ja
53.689
5.698
59.387
114.672
59.387

1-1 t/m 31-12
72,22%
ja
53.820
5.371
59.191
124.218
59.191

27

Stichting Pento

2.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
18. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging
Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Bezoldiging
Individueel toepasselijk maximum
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang functievervulling in 2019
Bezoldiging
Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging
Gegevens 2018
Aanvang functievervulling in 2018
Bezoldiging
Individueel toepasselijk maximum

M. Visser
Voorzitter RvT
1-1 t/m 31-12
19.800
26.850

G. Aufderhaar
Lid RvT
1-1 t/m 31-12
13.200
17.900

C. Mondriaan
Lid RvT
1-1 t/m 31-12
13.200
17.900

M. Lansbergen
Lid RvT
1-1 t/m 31-12
13.200
17.900

0

0

0

0

19.800

13.200

13.200

13.200

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1-1 t/m 31-12
19.800
25.800

1-1 t/m 31-12
13.200
17.200

1-1 t/m 31-12
6.600
8.529

J. Cappon
Lid RvT
1-7 t/m 31-12
6.600
9.024

B. Verheij
Lid RvT
1-1 t/m 30-6
6.600
8.876

A. Snik

0

0

6.600

6.600

n.v.t.

1-1 t/m 31-12
13.200
17.200

1-1
11.280
17.200

nvt

W. van Ittersum

1-1
6.600
8.671

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
Bedragen x € 1
Functie(s) bij beëindiging dienstverband
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Jaar waarin dienstverband is geëindigd
Ontslaguitkering
Overeengekomen uitkeringen wegens
beëindiging dienstverband
Individueel toepasselijk maximum
-/- Onverschuldigd deel

B. Stam
Directeur
0,85
2020

63.695
63.750
0

Totaal uitkering wegens beëindiging dienstverband
Waarvan betaald in 2019

63.750
9.816

Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting:
Pento is ingedeeld in klasse IV. Deze indeling is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het daarbij behorende toepasselijke WNTmaximum bedraagt voor Pento € 179.000 voor de bestuurder, € 17.900 voor de leden van de Raad van Toezicht en € 26.850 voor de
voorzitter van de Raad van Toezicht.
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekkingen, die in 2019 een bezoldiging
boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen, die op grond
van de WNT dienen te worden verweld of die in eerder jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
De uitkering wegens einde dienstverband is toegerekend aan 2019, omdat de werkzaamheden van de topfunctionaris zijn geëindigd per 25
november 2019. De afwikkeling van het dienstverband heeft in 2020 plaatsgevonden.
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19. Honoraria accountant

2019
€

2018
€

50.820
23.678
0
0

84.679
22.748
0
0

74.498

107.427

De honoraria van de accountant over 2019 zijn als volgt:
1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden
Fiscale advisering
Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

Toelichting:
In de honoraria voor controle van de jaarrekening is een negatief bedrag opgenomen van € 9.180. Dit betreft de te hoge reservering voor
de vorige accountant. Voor de controle van de jaarrekening door Q-Concepts is € 60.000 opgenomen.

20. 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.
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Gebeurtenissen na balansdatum
Impact Coronavirus (Covid-19)
Inleiding
In december 2019 kwamen vanuit China berichten over een besmettelijk virus. Dit virus (Covid-19) zorgde voor begin 2020 voor veel
patiënten en slachtoffers in China en in februari 2020 waren er de eerste patiënten en slachtoffers in Nederland. Begin maart 2020 nam de
regering een aantal drastische maatregelen, waaronder het nagenoeg stilleggen van het openbare leven in geheel Nederland. De
ziekenhuizen en UMC's stonden voor de taak om samen met ketenpartners in ROAZ-verband een grote groep corona-patiënten de
noodzakelijke en acute en intensieve zorg te verlenen. Gezien de grote besmettelijkheid van dit virus leidde dit tot drastische hygiëne- en
veiligheidsmaatregelen. Hierdoor hebben categorale instellingen moeten besluiten een groot deel van de reguliere zorg niet uit te voeren
danwel uit te stellen. Als gevolg van de overheidsmaatregelen (intelligente lock-down en social distancing) worden categorale instellingen
geconfronteerd met omzetdervig door vraaguitval en terughoudendheid bij patiënten om een beroep te doen op de ziekenhuiszorg.
In dit stadium zijn de gevolgen voor de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten van categorale instellingen en voor de exploitatieresultaten
beperkt. Categorale instellingen blijven bij het beleid en het advies van diverse nationale instellingen volgen en blijven tegelijkertijd hun best
doen activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten, zonder daarbij de gezondheid van de medewerkers in gevaar te brengen.
Daardoor is sprake van extra investeringen en kosten voor de aanschaf van apparatuur en beschermingsmiddelen ten behoeve van de
behandeling van patiënten in sterk aangepaste omstandigheden. Zorgverzekeraars Nederland heeft na overleg met veldpartijen in brieven
van 17 maart 2020 en 21 april 2020 continuïteitsgaranties geboden voor de zorginfrastructuur. Met additionele bevoorschotting door de
zorgverzekeraars tot contractwaarde en met additionele bekostiging van de meerkosten van de corona-uitbraak wordt de continuïteit van
categorale instellingen gegarandeerd.
Ondanks de onzekerheden als gevolg van de Covid-19 uitbraak kunnen categorale instellingen gebruik maken van de steunmaatregelen
die door Zorgverzekeraars Nederland worden aangeboden. Naast deze specifieke toezeggingen door zorgverzekeraars kan aanspraak
worden gemaakt op landelijke regelingen, waaronder de NOW en uitstel van betaling van fiscale heffingen. Op basis van de meest actuele
inzichten op het moment van vaststellen van deze jaarrekening kunnen de financiële gevolgen van de Covid-19 worden opgevangen binnen
de kredietlimiet. Voor wat betreft de overeengekomen ratio's 2020 met de banken is sprake van een onzekerheid die samenhangt met het
nog niet bekend zijn van de exacte uitwerking van de financiële compensatie door zorgverzekeraars. Alles overziend is er naar huidig
inzicht geen sprake van een materiële onzekerheid over de financiële continuïteit van categorale instellingen.
Impact op de organisatie
Vanaf medio maart 2020 hebben wij een aantal maatregelen genomen om de effecten van het Covid-19 virus te bewaken en te
voorkomen, zoals het vormen van veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor onze cliënten en medewerkers. De zorg is alleen nog
opengesteld voor spoedgevallen. Daar waar via beeldbellen de zorg kan worden verleend, wordt van beeldbellen gebruik gemaakt.
Medewerkers in niet kritische functies zijn verzocht zoveel mogelijk thuis te werken.
Afhankelijk van de duur van deze crisis zal een grotere achterstand ontstaan in de reguliere cliëntenzorg. Op het moment dat het virus
landelijk onder controle is, is een inschatting te maken van de totale achterstand en de wijze waarop dit kan worden ingelopen.
Tot het moment dat de crisis onder controle is, is het niet duidelijk wat het uiteindelijke beslag op de organisatie zal zijn. Op dit moment zijn
er nog veel onzekerheden.
Pento leeft de maatregelen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zo goed als mogelijk binnen de mogelijkheden na.
Door de landelijk genomen maatregelen en de strenge veiligheidseisen is de reguliere productie vanaf half maart aanzienlijk gedaald.
Op landelijke niveau zijn de koepels (NFU, NVZ en ZN) met elkaar overeengekomen passende financiële maatregelen te nemen. Dit
betreft o.a. aanvullende bevoorschotting tot 100% passend bij de omvang van contractueel overeengekomen omzet, maar ook hoe om te
gaan met meer- en minder kosten (zowel personeel als materieel) en meer- en minder omzet. De zorgverzekeraars hebben aan de
categorale instellingen, bij brief van 17 maart 2020 en 21 april 2020, laten weten hen te ondersteunen, waarbij de beschikbaarheid en
continuïteit van zorg op langere termijn zo goed mogeljk geborgd kan worden. ook de minister van VWS heeft in zijn brief van 15 april 2020
aan de Tweede Kamer laten weten dat de overheid de zorgsector in staat wil blijven stellen om te doen wat nodig is om voor de lange
termijn continuïteit van zorg en ondersteuning te borgen. Op 3 juli 2020 is een hoofdlijnenakkoord gesloten over de wijze van vergoeding
van de zorg in 2020. De precieze uitwerking voor de audiologie vindt nog plaats.
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van Stichting Pento heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 10 september 2020.
De raad van toezicht van de Stichting Pento heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering van 10 september 2020.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.
J. Taalman

10-sep-20

W.G.
M.A. Visser

10-sep-20

W.G.
G. Aufderhaar

10-sep-20

W.G.
J. Cappon

10-sep-20

W.G.
C.J.W.M. Mondriaan

10-sep-20

W.G.
M. Lansbergen

10-sep-20
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2.2 OVERIGE GEGEVENS
2.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is bepaald, conform artikel 19, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van Pento.
2.2.2 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 2.1.2.
2.2.3. Nevenvestigingen
Stichting Pento heeft geen nevenvestigingen.
2.2.4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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