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Stichting  FPC  Dr. S. van  Mesdag

BESTUURSVERSLAG

Voorvtoord

FPC  Dr. S. van  Mesdag  (hierna:  Van  Mesdag)  verantwoordt  zich  in onderhavig  bestuursverslag  op beknopte

wijze  over  zijn verrichtingen  in het  jaar  2fü  8. Dat  doen  we vooral  vanuit  de overtuiging  dat  wij als organisatie  het

afgelopen  jaar  wederom  van (maatschappelijke)  betekenis  zijn geweest:  voor  onze  patiënten,  voor  de

maatschappij,  voor  onze  medewerkers  én voor  alle  partijen  met  wie  wij samenwerken.  Onze  gezamenlijke

behandeIinspanningen  hebben  een meerwaarde  voor  de veíligheid  in de samenleving.

Het  resultaat  uit normale  bedrijfsvoering  is positief.  Het  resultaat  wordt  eenmalig  negatief  beïnvloedt  door  een

inhaaldotatie  van de vooriening  Groot  Onderhoud.  Deze  dotatie  is het gevolg  van een  wijziging  van de

methodiek  waarop  de voorziening  wordt  bepaald.  Er is geen  aanleiding  om de andere  voorzieningen  te

herijken.

Voor  medewerkers  en overige  geaínteresseerden  zal een pubIieksvriendelijker  overzicht  van 2018  worden

gepubliceerd.

Waar  staat  Van  Mesdag  voor?

Van  Mesdag  is een groot  forensisch  psychiatrisch  centrum  te Groningen.  Overtuigd  van nut en noodzaak  van

TBS,  heeft  het de ambitie  om vooraanstaand  in dit veld  te zijn en heeft  het daartoe  de kwaliteiten  en

mogelijkheden.

Door  zijn omvang  en brede  expertise  kan Van  Mesdag  een op het individu  georiënteerde  en kleinschalig

georganiseerde  behandeling  aanbieden;  ook  aan  zeer  moeilijke  patiënten.  Respect  voor  de patiënt  met  ernstige

psychiatrische  problemen  is daarbij  het uitgangspunt.  Centraal  staat  het streven  de patiënt  actief

verantwoordeIijkheid  te laten nemen  voor  de daden  en de betekenis  daarvan  voor  het  slachtoffer  en voor  de

behandeling.

Vanuit  een solide  basis  van  veiligheid  en resuItaatgerichtheid  wordt  het delictrisico  aanzienlijk  verminderd.

Daarmee  neemt  Van  Mesdag  zijn maatschappelijke  verantwoordeIijkheid  ten aanzien  van  zorg  en

bescherming,  rechtshandhaving  en veiligheid.

Organisatieorúwikkeling  en toekomstperspectief

Met  het  verbeterprogramma  Mesdag  Samen  Beter  is in 20a18 een organisatiewijzing  ingezet  om te komen  tot

kwaliteits-  en efficiencyverbetering  middels  het herstel  en/of  het versterken  van de inhoudelijke  aansturing  van

professionals.  Dit met  als doel  om de sturing  op het  primaire  proces  - de patiëntenzorg  - te verhogen  en

externe  ontwikkelingen  bijtijds  te kunnen  implementeren.  De ingeslagen  weg  zal in 2019  verder  worden

uitgedacht  en ge'ímplementeerd.

Daarnaast  zijn nieuwe  gedachtenvorming  en ontwikkelingen  gaande  ten aanzien  van  de forensische

samenwerking  in regio's.  Daarbij  kan Van  Mesdag  een  toegevoegde  waarde  zijn  door  als partner  opvang  te

bieden  voor  (forensische)  patiënten  die in een  andere  setting  onhandelbaar  zijn.  Van  Mesdag  is gebaat  bij een

verdere  versterking  van de regionale  keten.  Samen  met  Forint  wordt  daarom  gekeken  naar  het  forensisch

zorgaanbod.  Uitgangspunt  wordt  dat  elke  patiënt  binnen  de zorgketen  het traject  kan doorlopen  van  klinisch  tot

aan ambulant.  Met  alle  benodigde  tussenvormen  aan beveiligings-  en zorgniveau  's. Voordeel  voor  de patiënt  is

dat hij weet  waar  hij aan  toe is. De krachten  met  zorggroep  Forint  van de gelieerde  GGZ-instelling  Lentis

worden  gebundeld  voor  uitbreiding  van beschermde  forensische  woonvoorzieningen  met  capaciteit  voor  zowel

Noord-Nederland  als landelijke  dekking.
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Stíchting  FPC  Dr. S. van  Mesdag

BESTUURSVERSLAG

Belangrijkste  risico's  en onzekerheden  naar  de toekomst  toe betreffen  het beleid  van het ministerie  van Justitie

en Veiligheid  gericht  op verkorting  van de behandelduur  (ook:  toenemende  ambulantisering)  en de wisselíngen

van het aantal  te bezetten  tbs-plekken.  Omstandígheden,  zoals  een opnamestop  in een  ander  FPC  dan  wel  een

verhoogde  vraagstelling  naar  opname  van patiënten  met  een vreemdeIingenstatus,  kunnen  per  acuut  leíden  tot

juist  weer  een  verhoogde  bedbezetting.  Het  aantrekken  van  gekwalificeerd  personeel  is niet  eenvoudig  in een

toenemende  schaarse  markt.  Periodiek  wordt  onderzocht  in hoeverre  het aantal  units  aansluit  bij het aantal

patiënten.  De veranderende  zorgvraag  (onder  anderen  meer  patiënten  met  een licht  verstandelijke  beperking

en het  gebruik  van nieuwe  vormen  van  (synthetische)  drugsgebruik)  en de verdichting  op de units  (de

'makkelijkere'  patiënten  stromen  sneller  door,  de 'moeilijkere'  patiënten  blijven  gezamenlijk  achter)  zorgen  voor

een  door  personeel  ervaren  toename  van complexiteit  -  wat  het  werk  minder  aantrekkelijk  kan maken.

Kengetallen  en financiën

Financiële  kenqetallen

Rendement  (resultaat  / totale  opbrengsten)

SoIvabiliteitsratiol  (eigen  vermogen/totale  vermogen)

Solvabiliteitsratio  ll (eigen  vermogen  + voorzieningen  / totale  vermogen)

Omzetratio  (eigen  vermogen  / totale  opbrengsten)

Current  ratio  (vlottende  activa  / kortlopende  schulden)

2018

0,06%

9,1%

2a13%

1 i9%
1,30

2017

1 ,25%

912%

2 C)13%

1212%

1 ,27

De huidige  financiële  positie  is stabiel,  waarbij  de komende  jaren  ingezet  wordt  op verbetering  van het

rendement.  De minimale  rendementseis  is verhoogd  van  € 1 C)O.OOO per  jaar,  naar  € 8C)0.000 per  jaar.  Er zijn

afspraken  met  de directie  Forensische  Zorg  / Justitiële  Jeugdinrichtingen  (hierna:  ForZo/JJl)  over  differentiatie

in het aanbod,  de keten  wordt  versterkt  en goed  op de kaart  gezet.  Daarnaast  wordt  in 2fü  9/202C) ingezet  op

een reductie  van 10%  op de overhead  en indirecte  personele  kosten.  De rendementsverbetering  wordt

aangewend  om het eigen  vermogen  te versterken,  om in de toekomst  tegenvallers  beter  op te kunnen  vangen.

De omzetratio  en solvabiliteit  in enge  zin blijven  in 2fü  8 stabiel.  De solvabiliteit  in ruime  zin (eigen  vermogen  en

voorzieningen)  stijgt  in 20a18.

Het  eigen  vermogen  is vrij besteedbaar  en bestaat  voor  € 2.162.000  uit eigen  vermogen  en € 3.486.000  uit

egalisatiereserve.  De hoogte  van  de egalisatiereserve  wordt  door  het ministerie  van Veiligheid  en Justitie

achteraf  bepaald.  Het ministerie  van veiligheid  en Justitie  heeft  de egalisatiereserve  voor  balansdatum  ultimo

2016  vastgesteld  op € 2.884.000.

De liquiditeitspositie  was  geheel  2018  goed  op orde.  Een gezonde  liquiditeit  blijft  een belangrijke  prioriteit.  De

verwachting  is dat  in de komende  twee  jaar  de verrekeningen  en afrekeningen  in het kader  van de

vangnetconstructie  over  verslagjaren  2013  Um 2018  fasegewijs  plaats  gaan  vinden.  De complexiteit  van de

materie  en de rolverdeling  tussen  Nederlandse  Zorgautoriteit,  ForZo/JJl  en Van  Mesdag  maakt  planning  van de

terug  te betalen  en terug  te vorderen  bedragen  niet  mogelijk.  Per  saldo  betreft  het per  balansdatum  een terug

te betalen  bedrag  van € 8,4 miljoen.

De uitgaven  in het  kader  van  de SBF-regeling  stijgen  de komende  jaren  en zijn op dit moment  rond  de

€ 550.000  per  jaar.  De uitgaven  komen  ten laste  van de voorziening  SBF.  Uiteraard  hebben  de betalingen  in

het kader  van  de SBF-deelname  onze  aandacht.
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Stíchting  FPC  Dr. S. van  Mesdag

BESTUuRSVERSLAG

Financiering

In 2fü  8 zijn geen  nieuwe  leningen  afgesloten  of leningen  gewijzigd.  Voor  de bouw  van Helperdiep  in 2009  zijn

destijds  twee  finangiële  instrumenten  afgesloten;  een  30-jarige  hypothecaire  lening  met  variabele  rente  en een

rentederivaat  (renteswap),  om het renterisico  af te dekken.  De in 2009  afgesloten  renteswap  heeft  eind  2018

een negatieve  waarde  van  € 3.636.000  (ultimo  2fü7:  € 3.924.000  negatief).  De renteswap  is gekoppeld  aan de

lening  en loopt  tot  2029.  Er is in relatie  tot de renteswap  geen  verplichting  tot bijstorten  (marginverplichting).

De units  voor  patiënten  met  extreem  vlucht-  en beheersgevaarlijke  problematiek  worden  in 2fü9

gerenoveerd  en aangepast  aan het huidige  tijdsbeeld.  Daarnaast  staan  investeringen  in het kader  van

duurzaamheid,  ICT, renovatie  van het bedrijfsrestaurant  en de verbouwing  van het magazijn  en technische

dienst  op het programma.  De investeringen  worden  gefinancierd  uit eigen  middelen.

De verwachting  is dat  de organisatie  vanuit  continu'íteitsbeginsel  wordt  gevoerd.  Er zijn momenteel  geen

aanwijzingen  dat  er ontwikkelingen  gaande  zijn die dit in de weg  staan.  De omstandigheden  in 2019  zijn

vergelijkbaar  met  de omstandigheden  van 2018.

Organisatie,  bestuur  & toezicht

Van  Mesdag  heeft  de juridische  vorm  van een stichting.  De organisatie  is gemodelleerd  naar  het primaire

proces  van  Veilig  Behandelen  van patiënten  met  een  hoge  zorg-  en beveiligingsvraag.  De patiënten  hebben

voornamelijk  een  tbs-maatregel,  enkelen  een andere  strafrechtelijke  titel. De forensische  zorg  wordt  ingekocht

door  ForZo/JJl  van het ministerie  van  Veiligheid  & Justitie.

Hoewel  ForZo/JJl  een  kader  van regionale  plaatsing  hanteert,  heeft  de Van  Mesdag  een landelijke  functie.  In

onderaannemerschap  wordt  er in beperkte  mate  voor  reguliere  ggz-organisaties  crisisopvang  gerealiseerd  ten

behoeve  van patiënten  die  tijdelijk  een hoge  beveiIigingsintensiteit  nodig  hebben.

Directie  en Raad  van Bestuur

De twee  leden  van de Raad  van Bestuur  van Van  Mesdag  vormen  tevens  de Raad  van Bestuur  van Lentis,

instelling  voor  geestelijke  gezondheidszorg.  Eén  van  de leden  van de Raad  van Bestuur  is aangesteld  als hoofd

van de inrichting.  De twee  directieleden  zijn  tevens  de directieleden  van Forint,  de zorggroep  voor  forensische

zorg  van Lentis.  De samenwerking  met  de Van  Mesdag  is voor  Lentis  niet  vrijblijvend.  De forensische  ggz is

één  van de pijers  van Lentis.  Hiervoor  is de zorggroep  Forint  opgezet,  speciaal  gericht  op deze  doelgroep.  Doel

van de zorggroep  is de transmurale  forensische  zorgketen  uit te bouwen.  Van  Mesdag  speelt  in deze  keten  een

prominente  rol. Doordat  de directie  van Van  Mesdag  tevens  de directie  van Forint  is, is er sprake  van eenheid

van beleid  en aansturíng.  füermee  is de zorginhoudelijke  samenwerking  en afstemming  geborgd  en kan Van

Mesdag  de beleidsspeerpunten  die de directe  patiëntenzorg  ten goede  komen  werkelijk  concretiseren  en

realiseren.

Gegeven  de praktische  noodzaak,  maar  ook  de besturingsfiIosofie,  is het instrument  van mandaat  benut  om de

verantwoordeIijkheid  voor  de operationele  besluitvorming  en de directievoering  inclusief  het  zorgbeleid  en

risicomanagement  van de Van  Mesdag  bij de directie  te kunnen  leggen.  Daarmee  zijn belangrijke

beheersbevoegdheden  door  de Raad  van Bestuur  overgedragen  aan de directie,  vastgelegd  in het

directiereglement.  De Raad  van Bestuur  is eindverantwoordeIijk  voor  en belast  met  het besturen  van  de

stichting,  hetgeen  onder  meer  inhoudt  dat  hij verantwoordelijk  is voor  de realisatie  van de doelstellingen  van de

stichting,  de strategie,  het beleid  en de daaruit  voortvloeiende  resuItaatontwikkeIing.  Informatie  over  bezoldiging

is terug  te vinden  in de jaarrekening  dan wel de webapplicatie  DigiMV.

Per  1 februari  2018  is de nieuwe  dírecteur  algemene  zaken  ir. drs. J.C. Lens  aangetreden.

De Raad  van  Toezicht  heeft  in 2018  één  van de leden  van de Raad  van Bestuur  op non-actief  gezet,  welke

later  in het  jaar  tot  ontslag  van  het bestuurslid  heeft  geleid.  De bestuurlijke  verantwoordeIijkheid  is belegd  bij de

bestuursvoorzitter.  Inmiddels  wordt  een nieuw  lid Raad  van  Bestuur  geworven.
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Stichting  FPC  Dr.  S. van  Mesdag

BESTUURSVERSLAG

Raad  van  Toezicht

Van  Mesdag  hanteert  de Zorgbrede  Governance  Code  en het  beginsel  van  pas  toe  of  leg uit. Verder  zijn  de

statuten,  de  verzeIfstandígingsovereenkomst  en het  hierop  gebaseerde  reglement  richtsnoer  voor  het  handelen

van  de Raad  van  Toezicht.  In het  reglement  zijn  de  taken  en verantwoordeIijkheden  van  (de  leden  van)  de

Raad  van  Toezicht  beschreven.  Ook  zijn  hierin  bepalingen  opgenomen  over  de  onafhankelijkheid  van  de

toezichthouders.  De Raad  van  Toezicht  werkt  met  een  vastgesteld  profiel  Raad  van  Toezicht.  De  Raad  kent

daardoor  een  samenstelling  met  daarin  vertegenwoordigd  de noodzakelijke  kennis  en expertise  van  de

uiteenlopende  disciplines.  De leden  van  de Raad  van  Toezicht  functioneren  onafhankelijk  en zonder  last  en

ruggespraak.  De zittingsduur  is 4 jaar  met  een  mogelijke  verlenging  met  nog  eens  vier  jaar.  Voor  de leden  is

een  rooster  van  afireden  opgesteld.

Onderzoek  en  ontvtikkeling

Van  Mesdag  verricht  op beperkte  schaal  onderzoek  naar  met  name  de kwaliteit  van  zorginhoudelijke

behandeling.  Het  doel  van  onderzoek  is om  de  professionaliteit  van  het  werkveld  van  forensische  zorg  te

borgen  en gelijke  tred  te houden  met  de  wetenschappelijke  inzichten  ten  aanzien  van  de  geestelijke

gezondheidszorg.  De  (uitkomsten  van  de)  onderzoeken  worden  ingebracht  in landelijke  platforms,  zoals  KFZ.

De  onderzoeken  vertegenwoordigen  echter  geen  directe  waarde  in financiële  zin;  er komen  tevens  geen  extra

verdiensten  uit voort.

Maatschappelgke  aspecten  van  ondernemen

De  maatschappelijke  aspecten  op sociaal  vlak  zijn  één  op één  verweven  met  de doelstelling  van  Van  Mesdag.

Voor  wat  betreft  de  maatschappelijke  aspecten  in het  kader  van  milieu,  kan  hier  vermeld  worden  dat  Van

Mesdag  waarde  hecht  aan  duurzaamheid.  Momenteel  wordt  er  dan  ook  hard  gewerkt  aan  het  plaatsen  van

zonnepanelen.  Tevens  neemt  Van  Mesdag  groene  stroom  af.
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Stíchting  FPC  Dr.  S. van  Mesdag

1.  JAARREKENING  2018

1.I  BALANS  PER  :31 DECEMBER  2C)18

(na  resultaatbestemming)

ACTIVA

Ref. 3"1-dec-18

€

31-dec-"17

€

Vaste  activa

Materiële  vaste  activa

Financiële  vaste  activa

Totaal  vaste  activa

Vlottende  activa

Onderhanden  werk  uit hoofde  van  DBBC's

Vorderingen  en overlopende  activa

Liquide  middelen

Totaal  vlottende  activa

36.819.336

5.207

36.824.543

3

4

5

2.1  4í  .882

6.897.315

16.026.272

25.C)65.469

38.568.341

5.207

38.573.548

2.343.954

10.491  .819

9.763.533

22.599.307

Totaal  activa 61 .890.012 6L172.855

PASSIVA

Ref. :31-dec-'18

€

3'1-dec-17

€

Eigen  vermogen

Voorzíeníngen

Langlopende  schulden

Kortlopende  schulden

6 5.648.451

7 7.531.179

8 29.459.987

9 19.250.396

5.619.976

6.779.767

31 .013.322

'17.759.790

Ïotaal  passiva 61 .890.012 6L172.855
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Stichtíng  FPC  Dr. S. van  Mesdag

I .2 RESULÏ  ATENREKENING  OVER  20"18

BEDRUFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten  zorgprestaties

Niet  gebudgetteerde  zorgprestaties

Subsidies

Overige  bedrijfsopbrengsten

Som  der  bedrijfsopbrengsten

Ref. 20"18

€

45.433.471

20.245

382.207

1.487.006

47.322.930

2017

€

43.127.130

1.443.135

335.566

1.149.996

46.055.827

BEDRUFSLASTEN:

Personeelskosten

Afschrijvingen  op immateriële  en materiële  vaste  activa

Overige  bedrijfskosten

Som  der  bedríjfslasten

31.146.513

2.954.440

1l  .475.391

45.576.345

30.066.014

2.957.141

10.666.234

43.689.388

BEDRUFSRESULTAAT

Financiële  baten  en lasten

RESULTAAT  BOEKJAAR

1.746.585

-1.718.fü

28.474

2.366.439

-1 .792.196

574.243

RESULÏAATBESTEMMING

Het  resultaat  is als volgt  verdeeld:

Toevoeging  / onttrekking

Egalisatiereserve

20"18

€

2B.474

28.474

20"17

€

574.243

574.243
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Stichting  FPC  Dr.  S. van  Mesdag

I .3 KASSTROOMOVERZICHT  OVER  2018

Kasstroom  uit  operationele  activiteiten

Bedrijfsresultaat

Aanpassingen  voor:

- afschrijvingen  en overige  waardeverminderingen

- mutaties  voorzieningen

Veranderingen  in werkkapitaal:

- mutatie  onderhanden  werk  DBBC's,  ZZP  en OVP

- vorderingen

- kortlopende  schulden  (excl.  schulden  aan  banken)

Kasstroom  uit  bedrijfsoperaties

Ontvangen  interest

Betaalde  interest

Totaal  kasstroom  uit  operationele  activiteiten

Kasstroom  uit  investeríngsactiviteíten

Investeringen  materiële  vaste  activa

Totaal  kasstroom  uit  investeringsactiviteiten

Kasstroom  uit  financieríngsactiviteiten

Aflossing  langlopende  schulden

Totaal  kasstroom  uit  financieringsactiviteiten

Mutatíe  geldmiddelen

Stand  geldmiddelen  per  1 januari

Stand  geldmiddelen  per  3í  december

Mutatie  geldmiddelen

Ref.

2.954.440

751 .411

3

4

9

202.072

3.584.454

1 .542.728

12.981

-1 .736.056

1 -1 .242.542

8 -1.553.335

2C)18

€

í.746.585

3.705.851

5.329.254

10.781.690

-1 .723.074

9.C158.6Í6

-1 .242.542

1.553.335

6.262.74C)

9.763.533

í6.026.272

6.262.739

2.957.141

-419.858

- 8ü.24a1

-4.128.406

- 3.186.397

23.4í5

-a1.655.417

-1 .C187.647

-1 .553.335

2017

€

2.366.439

2.537.283

-7.395.C)45

-2.491  .323

-1 .632.C)02

-4.Í23.325

-1 .C)87.647

-1 .553.335

-6.764.3ü6

16.527.840

9.763.533

-6.764.306
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Stichting  FPC  Dr.  S. van  Mesdag

1.4  GRONDSLAGEN  VAN  WAARDERING  EN RESULTAATBEPALING

1.4.1  Algemeen

VersIaggevingsperiode

Deze  jaarrekening  heeft  betrekking  op het  boekjaar  2fü  8, dat  is geëindigd  op balansdatum  3a1 december  2fü  8.

Grondslagen  voor  het  opstellen  van  de  jaarrekening

De  jaarrekening  is opgesteld  in overeenstemming  met  de  wettelijke  bepalingen  van  Titel  9 boek  2 Burgerlijk

Wetboek,  de Regeling  verslaggeving  RJ640  en de relevante  stellige  uitspraken  van  de Richtlijnen  voor  de

Jaarverslaggeving,  uitgegeven  door  de Raad  van  de  Jaarverslaggeving.  Tevens  zijn  de beleidsregels  voor  de

Wet  normering  bezoldiging  topinkomens  publieke  en semipublieke  sector  (WNT)  van  toepassing.

Voor  de uitvoering  van  de  Wet  normering  bezoldiging  topfunctionarissen  in de (semi)publieke  sector  (WNT)

heeft  FPC  Dr. S. van  Mesdag  zich  gehouden  aan  de Beleidsregel  toepassing  WNT  en deze  als normenkader  bij

het  opmaken  van  deze  jaarrekening  gehanteerd.

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.

Toelichtingen  op posten  in de balans,  resultatenrekening  en kasstroomoverzicht  zijn  in de jaarrekening

genummerd.

Continuïteitsveronderstelling

Deze  jaarrekening  is opgesteld  uitgaande  van  de continu'íteitsverondersteIIing.

Vergelijkende  cijfers

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

uitzondering  van  de  schattingswijziging  zoals  hieronder  toegelicht.

Scha«íngswijziging

FPC  Dr. S. van  Mesdag  heeft  in het  boekjaar  de  benodigde  hoogte  van  de  voorziening  Groot  Onderhoud

opnieuw  bepaald.  Met  ingang  van  I januari  2018  heeft  een  schattingswijziging  plaatsgevonden  inzake  de

bepaling  van  de benodigde  hoogte  van  de voorziening  Groot  Onderhoud.  Deze  is het  gevolg  van  een  in 2fü  8

herijkt  meerjaren  onderhoudsplan.  Als  gevolg  van  de schattíngswijziging  is in het  verslagjaar  € 9C)0.000

additioneel  aan  de  voorziening  Groot  Onderhoud  toegevoegd.

Gebruik  van  schattingen

Bij toepassing  van  de  grondslagen  en regels  voor  het  opstellen  van  de  jaarrekening  vormt  het  bestuur  van  FPC

Dr. S. van  Mesdag  zich  verschillende  oordelen  en schattingen  die  essentieel  kunnen  zijn  voor  de in de

jaarrekening  opgenomen  bedragen.  Indien  het  voor  het  geven  van  het  in artikel  2:362  lid 1 BW  vereiste  inzicht

noodzakelijk  is, is de  aard  van  deze  oordelen  en schattingen  inclusief  de  bijbehorende  veronderstellingen

opgenomen  bij de  toelichting  op  de desbetreffende  jaarrekeningposten.

Verbonden  rechtspersonen

De  raad  van  bestuur  van  FPC  Dr. S. van  Mesdag  bestaat  uit dezelfde  personen  als de raad  van  bestuur  van

Bestuursstichting  Lentis.  De  jaarrekening  van  FPC  Dr. S. van  Mesdag  wordt  opgenomen  in de geconsolideerde

jaarrekening  van  Bestuursstichting  Lentis.

FPC  Dr. S. van  Mesdag  heeft  geen  invloed  van  betekenis  over  Phebe  B.V.

Er  hebben  zich  in het  boekjaar  geen  transacties  met  verbonden  partijen  op niet-zakelijke  grondslag

voorgedaan.
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Stichting  FPC  Dr. S. van  Mesdag

1.4  GRONDSLAGEN  VAN  WAARDERING  EN RESULÏAATBEPALING

'1.4.2  Grondslagen  van  waarderíng  van  actíva  en passiva

Activa  en  passíva

Activa  en passiva  worden  in het algemeen  gewaardeerd  tegen  de verkrijgings-  of vervaardigingsprijs  of de

actuele  waarde.  Indien  geen  specifieke  waarderingsgrondslag  is vermeld,  vindt  waardering  plaats  tegen  de

verkrijgingsprijs.  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.  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  daarvan  betrouwbaar  kan worden  vastgesteld.

Immateriële  en  materiële  vaste  activa

De immateriële  en materiële  vaste  activa  worden  gewaardeerd  tegen  verkrijgings-  of vervaardigingsprijs  onder

aftrek  van cumulatieve  afschrijvingen  en cumulatieve  bijzondere  waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen  van immateriële  en materiële  vaste  activa  zijn gebaseerd  op de verwachte

gebruiksduur  van  het vast  actief.  De afschrijvingen  worden  berekend  als een percentage  over  de aanschafprijs

volgens  de lineaire  methode  op basis  van  de economische  levensduur.  Op bedrijfsterreinen,  onderhanden

projecten  en vooruitbetalingen  op (im)materiële  vaste  activa  wordt  niet  afgeschreven.

Bedrijfsgebouwen  en terreinen  worden  gewaardeerd  tegen  verkrijgingsprijs  plus  bijkomende  kosten  of

vervaardigingsprijs  onder  aftrek  van lineaire  afschrijvingen  gedurende  de verwachte  toekomstige  gebruiksduur.

Op terreinen  wordt  niet  afgeschreven.  Er wordt  rekening  gehouden  met  de bijzondere  waardeverminderingen

die op balansdatum  worden  verwacht.

Overige  vaste  activa  worden  gewaardeerd  tegen  verkrijgings-  of vervaardigingsprijs  inclusief  direct

toerekenbare  kosten,  onder  aftrek  van lineaire  afschrijvingen  gedurende  de verwachte  toekomstige

gebruiksduur  en bijzondere  waardeverminderingen.

Voor  zover  subsidies  of daaraan  gelijk  te stellen  vergoedingen  zijn ontvangen  als eenmalige  bijdrage  in de

afschrijvingskosten,  zijn deze  in mindering  gebracht  op de investeringen.

Voor  de kosten  van periodiek  groot  onderhoud  wordt  een  voorziening  gevormd.  Deze  voorziening  is

opgenomen  onder  de overige  voorzieningen  aan de passiefzijde  van  de balans.  De uitgaven  voor  groot

onderhoud  worden  ten laste  gebracht  van deze  voorziening.

Financiële  vaste  activa

FPC  Dr. S. van  Mesdag  heeft  per  jaareinde  een kapitaalbelang  van 14,3%  in Phebe  B.V. De eerste  waardering

is gebaseerd  op de reële  waarde  van de identificeerbare  activa  en passiva  op het moment  van acquisitie.  Voor

de vervolgwaardering  worden  de grondslagen  toegepast  die gelden  voor  deze  jaarrekening,  uitgaande  van de

waarden  bij eerste  waardering.

Vaste  activa  - bijzondere  waardeverminderingen

FPC  Dr. S. van  Mesdag  beoordeelt  op iedere  balansdatum  of er aanwijzingen  zijn dat een  vast  actief  aan een

bijzondere  waardevermindering  onderhevig  kan zijn. Indien  dergelijke  indicaties  aanwezig  zijn,  wordt  de

realiseerbare  waarde  van het actief  vastgesteld.  Indien  het niet  mogelijk  is de realiseerbare  waarde  voor  het

individuele  actief  te bepalen,  wordt  de realiseerbare  waarde  bepaald  van de kasstroomgenererende  eenheid

waaríoe  het  actief  behoort.

Van  een bijzondere  waardevermindering  is sprake  als de boekwaarde  van een actief  hoger  is dan de

realiseerbare  waarde;  de realiseerbare  waarde  is de hoogste  van de opbrengstwaarde  en de bedrijfswaarde.

Een bijzonder-waardeverminderingsverIies  wordt  direct  als last  verwerkt  in de winst-  en verliesrekening  onder

gelijktijdige  verlaging  van de boekwaarde  van het betreffende  actief.  Indien  wordt  vastgesteld  dat  een

bijzondere  waardevermindering  die in het  verleden  verantwoord  is, niet meer  bestaat  of is afgenomen,  dan

wordt  de toegenomen  boekwaarde  van  de desbetreffende  activa  niet  hoger  gesteld  dan de boekwaarde  die

bepaald  zou zijn indien  geen  bijzondere  waardevermindering  voor  het actief  zou zijn verantwoord.
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Stichting  FPC  Dr.  S. van  Mesdag

1.4  GRONDSLAGEN  VAN  WAARDERING  EN RESULTAATBEPALING

Vervreemding  van  vaste  activa

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

Financiële  instrumenten

Financiële  instrumenten  omvatten  handels-  en overige  vorderingen,  geldmiddelen,  leningen  en overige

financieringsverpIichtingen,  handelsschulden  en overige  te betalen  posten.  Financiële  instrumenten  omvatten

tevens  in contracten  besloten  afgeleide  financiële  instrumenten  (derivaten).

De  reële  waarde  van  de  financiële  instrumenten  benaderd  de boekwaarde.

Afgeleide  financiële  instrumenten

FPC  Dr. S. van  Mesdag  maakt  gebruik  van  een  rentederivaat  (renteswap  ter  afdekking  van  renterisico's).  Deze

wordt  tegen  geamortiseerde  kostprijs  opgenomen.  FPC  Dr. S. van  Mesdag  past  kostprijs  hedge  accounting  toe.

Op het  moment  dat  de hedge  relatie  is aangegaan,  is dit door  FPC  Dr. S. van  Mesdag  gedocumenteerd.  FPC

Dr. S. van  Mesdag  stelt  middels  een  test  periodiek  de effectiviteit  van  de hedge  relatie  vast.  Dit gebeurt  door  het

vergelijken  van  de kritische  kenmerken  van  het  hedge  instrument  met  die  van  de afgedekte  positie,  of  door  het

vergelijken  van  de  verandering  in reële  waarde  van  het  hedge-instrument  en de  afgedekte  positie  indien  de

kritische  kenmerken  van  het  hedge  instrument  en die  van  de afgedekte  positie  niet  aan  elkaar  gelijk  zijn.

Bij het  toepassen  van  kostprijshedge-accounting  is de eerste  waardering  en de grondslag  van  verwerking  in de

balans  en de resultaatbepaling  van  het  hedge-instrument  afhankelijk  van  de afgedekte  post.  Dit  betekent  dat

FPC  Dr. S. van  Mesdag  derivaten  tegen  kostprijs  waardeert  omdat  de afgedekte  leningen  ook  tegen  kostprijs  in

de  balans  worden  verwerkt.

Indien  er sprake  zou  zijn  van  het  (deels)  ineffectief  worden  van  de hedgerelatie  dan  wordt  deze  voor  het

ineffectieve  deel  direct  in de  winst-  en verliesrekening  verwerkt.

Financiële  instrumenten  en  risicobeheersing

Rente-  en liquiditeitsrisico's

Voor  schulden  met  variabele  renteafspraken  loopt  FPC  Dr. S. van  Mesdag  risico  ten  aanzien  van  toekomstige

kasstromen  als  gevolg  van  wijzigingen  in de  rentestanden.  Met  betrekking  tot  één  bepaalde  variabel  rentende

schuld  (schulden  aan  kredietinstelIingen)  heeft  FPC  Dr. S. van  Mesdag  een  renteswap  gecontracteerd,  zodat  zij

per  saldo  een  vaste  rente  betaalt.  Per  financieringsbesIuit  heeft  FPC  Dr. S. van  Mesdag  een  bewuste  keuze

gemaakt  over  het  aantrekken  van  een  lening  tegen  vaste  rente  of  van  een  lening  tegen  variabele  rente  onder

gelijktijdige  afsluiting  van  een  rente-instrument  waarmee  de  variabele  rente  effectief  in een  vaste  rente  wordt

omgezet.  De  criteria  op basis  waarvan  wordt  gekozen  omvatten:  (a) de  financieringsbehoefte,  (b) de mate

waarin  de aan  te trekken  leningen  passen  in een  zo gelijk  mogelijk  in de  tijd  verspreiden  van  betaaldata,

vervalkalender  en renteherzieningsmomenten  en (c) de per  saldo  hiermee  gemoeide  kosten.  Hierbij  wordt

uitsluitend  gekozen  voor  rentederivaten  indien  hierbij  minimaal  dezelfde  onder  (b) criteria  worden  gerealiseerd

maar  tegen  per  saldo  lagere  kosten  dan  bij het  aantrekken  van  leningen  met  een  vaste  rente.  Bovendien  dienen

financiële  instrumenten  tot  een  volledige  effectieve  hedge  te leiden.  Dat  wil  zeggen  dat  betaaldata  en hoofdsom

van  variabel  rentende  leningen  zoveel  als  mogelijk  in lijn liggen  met  de betaaldata,  van  de onderliggende

waarde  (notional  value)  van  de derivaten,  en de  einddatum  van  het  derivaat  binnen  de einddatum  van  de

variabel  rentende  lening  valt.  De  lening  is voor  30  jaar  vastgelegd,  waarbij  periodiek  de  toeslag  ten  opzichte  van

het  euribor-  tarief  opnieuw  wordt  vastgezet.  Het  onderliggende  financiële  instrument  valt  binnen  de  totale

looptijd  van  de lening.

De  verstrekker  van  de renteswap  heeff  de mogelijkheid,  om in specifieke  niet  nader  omschreven  situaties,  een

aanvullende  dekking  te vragen.

Kredietrisico

FPC  Dr. S. van  Mesdag  heeft  geen  significante  concentraties  van  kredietrisico.  Facturatie  vindt  voornamelijk

plaats  aan  het  ministerie  van  Justitie  en Veiligheid,  welke  deel  uitmaakt  van  de Rijksoverheid.  De  liquide

middelen  staan  uit bij banken  die  minimaal  een  A-rating  hebben.  Er zijn  geen  vorderingen  verstrekt  aan

participanten  en maatschappijen  waarin  wordt  deelgenomen.
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Stichting  FPC  Dr.  S. van  Mesdag

1.4  GRONDSLAGEN  VAN  WAARDERING  EN RESULÏAATBEPALING

Onderhanden  werk  uit  hoofde  van  DBBC's

Het  onderhanden  werk  uit hoofde  van  Diagnose  Behandel  en Beveiliging  Combinaties  (DBBC)  wordt

gewaardeerd  tegen  de  verwachte  opbrengstwaarde  van  de DBBC.  De productie  van  het  onderhanden  werk  is

bepaald  door  de openstaande  verrichtingen  te koppelen  aan  de DBBC's  die  ultimo  boekjaar  openstonden.

Op de waardering  van  het  onderhanden  werk  wordt  het  voorschot  dat  ontvangen  is ter  financiering  van  het

onderhanden  werk  in mindering  gebracht.  Wanneer  de  verwachte  opbrengstwaarde  lager  is dan  het  ontvangen

voorschot  wordt  het  verschil  onder  de  kortlopende  schulden  weergegeven.

Vorderingen

Vorderingen  worden  bij eerste  verwerking  gewaardeerd  tegen  de reële  waarde  van  de  tegenprestatie.

Vorderingen  worden  na eerste  verwerking  gewaardeerd  tegen  nominale  waarde.

Liquide  middelen

Liquide  middelen  bestaan  uit kas-  en banktegoeden.  Rekening-courantschuIden  bij banken  zijn  opgenomen

onder  schulden  aan  kredietinstellingen  onder  kortlopende  schulden.  Liquide  middelen  worden  gewaardeerd

tegen  de nominale  waarde.

Voorzieningen

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

bestaan  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  de  beste  schatting  van  de

bedragen  die  noodzakelijk  zijn  om  de  verplichtingen  per  balansdatum  af  te wikkelen.  De  voorzieningen  worden

gewaardeerd  tegen  de  contante  waarde  van  de uitgaven  die  naar  verwachting  noodzakelijk  zijn  om de

verplichtingen  af te wikkelen,  tenzij  anders  vermeld.

De  waarderingsgrondsIag  per  individuele  voorziening  is opgenomen  bij de  toelichting  op de voorzíeningen.

Langlopende  schulden

Langlopende  schulden  worden  bij de eerste  verwerking  gewaardeerd  tegen  reële  waarde.  Transactiekosten  die

direct  zijn  toe  te rekenen  aan  de  verwerving  van  de  langlopende  schulden  worden  in de  waardering  bij eerste

verwerking  opgenomen.  Langlopende  schulden  worden  na eerste  verwerking  gewaardeerd  tegen  nominale

waarde.  Het  verschil  tussen  de bepaalde  boekwaarde  en de uiteindelijke  aflossingswaarde  wordt  op basis  van

de effectieve  rente  gedurende  de  geschatte  looptijd  van  de langlopende  schulden  in de  winst-en-verIiesrekening

als interestlast  verwerkt.

Kortlopende  schulden

Kortlopende  schulden  worden  bij de eerste  verwerking  gewaardeerd  tegen  reële  waarde.  Kortlopende  schulden

worden  na eerste  verwerking  gewaardeerd  tegen  nominale  waarde.

t4.3  Grondslagen  van  resultaatbepalíng

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.

De  baten  en lasten  worden  toegerekend  aan  de periode  waarop  deze  betrekking  hebben,  uitgaande  van

historische  kosten.  Verliezen  worden  verantwoord  als deze  voorzienbaar  zijn;  baten  worden  verantwoord  als

deze  gerealiseerd  zijn.

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

geconstateerd,  worden  aan  dit  boekjaar  toegerekend.
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Stíchtíng  FPC  Dr. S. van  Mesdag

1.4  GRONDSLAGEN  VAN  WAARDERING  EN RESULTAATBEPALING

Opbrengsten

Opbrengsten  uit dienstverlening  worden  verantwoord  naar  rato  van de geleverde  prestaties,  gebaseerd  op de

verrichte  diensten  tot  aan de balansdatum  in verhouding  tot in totaal  te verrichten  diensten.

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

verantwoord.

Diagnose  Behandeling  en Beveiliging  Combinatie  (DBBC)

De bekostiging  van  zorg  is sinds  2016  volledig  op basis  van  prestatiebekostiging  op basis  van DBBC's.  Met

ingang  van  verslagjaar  2018  ook  voor  de kapitaalsIastentoesIag  de Normatieve  HuisvestingsComponent  (NHC).

De vergoeding  voor  kapitaalslasten  was  in 2017  85%  bepaald  door  de toeslag  op DBBC's  en voor  I 5%

gebaseerd  op een  vaste  vergoeding  voor  kapitaalslasten.

De verwerking  van DBBC's  komt  terug  bij het  onderhanden  werk,  de nog te factureren  omzet  en de

opbrengsten  zorgprestaties.  De eerste  twee  posten  staan  onder  de vlottende  activa,  de laatste  post  staat  in de

winst-  en verliesrekening.

Overige bedr0fsopbrengsten
Onder  overige  bedrijfsopbrengsten  worden  resultaten  verantwoord  die niet  rechtstreeks  samenhangen  met  de

levering  van goederen  of diensten  in het kader  van de normale,  niet-incidentele  bedrijfsactiviteiten.  Deze

opbrengsten  worden  toegerekend  aan  de verslagperiode  waarin  deze  zijn gerealiseerd.

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.

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  wanneer

FPC  Dr. S. van  Mesdag  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.  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

FPC  Dr. S. van  Mesdag  heeft  voor  haar  werknemers  een  toegezegde  pensioenregeling.  De pensioenregeling  is

ondergebracht  bij het bedrijfstakpensioenfonds  Zorg  en Welzijn.  Hiervoor  in aanmerking  komende  werknemers

hebben  op de pensioengerechtigde  leeftijd  recht  op een pensioen  welke  afhankelijk  is van leeftijd,  salaris  en

dienstjaren.  FPC  Dr. S. van Mesdag  heeft  geen  verplichting  tot het  voldoen  van aanvullende  bijdragen  in geval

van  een  tekort  bij Pensioenfonds  Zorg  en Welzijn,  anders  dan het effect  van hogere  toekomstige  premies.

FPC  Dr. S. van  Mesdag  heeft  daarom  alleen  de verschuldigde  premies  tot en met  het einde  van het boekjaar  in

de jaarrekening  verantwoord.  De gemiddelde  actuele  dekkingsgraad  van de afgelopen  '12 maanden  is 100,8%

(28-02-2019).  Het  pensioenfonds  voorziet  geen  noodzaak  voor  de aangesloten  instellingen  om extra  stortingen

te verrichten  of om bijzondere  premieverhogingen  door  te voeren.  De premies  worden  verantwoord  als

personeelskosten  zodra  deze  verschuldigd  zijn.  Vooruitbetaalde  premies  worden  opgenomen  als overlopende

activa  indien  deze  tot  een  terugstor(ing  leidt  of tot een  vermindering  van toekomstige  betalingen.  Nog niet

betaalde  premies  worden  als verplichting  op de balans  opgenomen.
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Stichtíng  FPC  Dr.  S. van  Mesdag

1.4  GRONDSLAGEN  VAN  WAARDERING  EN RESULTAATBEPALING

Financiële  baten  en  /asten

De  financiële  baten  en lasten  omvatten  de rentebaten  van  uitstaande  middelen,  rentelasten  van  opgenomen

gelden,  rentelasten  van  financiële  instrumenten  en de resultaten  van  deelnemingen.  Rentebaten  en -lasten

worden  opgenomen  volgens  de  effectieve  rentemethode.  Rentebaten  en rentelasten  worden  tijdsevenredig

verwerkt,  rekening  houdend  met  de effectieve  rentevoet  van  de desbetreffende  activa  en passiva.

Overheidssubsidies

Overheidssubsidies  worden  aanvankelijk  in de balans  opgenomen  als  vooruitontvangen  gelden  zodra  deze  zijn

ontvangen.  Subsidies  ter  compensatie  van  gemaakte  kosten  worden  systematisch  in de  winst-  en

verliesrekening  opgenomen  in dezelfde  periode  als de kosten  worden  gemaakt.  Subsidies  en bijdragen  op

investeringen  worden  in mindering  gebracht  op de  verkrijgings-  of  vervaardigingsprijs  van  de activa  waarop  de

subsidies  en bijdragen  betrekking  hebben.  Verwerking  van  de subsidie  in de  winst-  en verliesrekening  dan  wel

het  in mindering  brengen  op de  verkrijgings-  of  vervaardigingsprijs  van  de  activa  vindt  slechts  plaats  na toetsing

dat  voldaan  wordt  aan  de  aan  de  subsidie  verbonden  voorwaarden.

t4.4  Grondslagen  voor  de  opstelling  van  het  kasstroomoverzicht

Toelichting  op  het  kasstroomoverzicht

Het  kasstroomoverzicht  is opgesteld  op basis  van  de  indirecte  methode.  De  geldmiddelen  in het

kasstroomoverzícht  bestaan  uit liquide  middelen.  Ontvangsten  en uitgaven  uit hoofde  van  interest  zijn

opgenomen  onder  de  kasstroom  uit operationele  activiteiten.  Bij de kasstromen  uit investeringsactiviteiten  zijn

de  daadwerkelijke  kasstromen  opgenomen  voor  de aangekochte  immateriële  en materiële  vaste  activa  in plaats

van  het  bedrag  dat  uit het  mutatieoverzicht  van  deze  activa  komt.  Het  resultaat  op de  verkoop  van  activa  is

opgenomen  als  aanpassing  op het  bedrijfsresultaat.  Kasstromen  uit financiële  afgeleide  instrumenten  die

worden  verantwoord  als reëlewaarde-hedges  worden  in dezelfde  categorie  ingedeeld  als  de kasstromen  uit de

afgedekte  balansposten.  Kasstromen  uit  financiële  derivaten  waarbij  hedge  accounting  niet  langer  wordt

toegepast,  worden  consistent  met  de  aard  van  het  instrument  ingedeeld,  vanaf  de datum  waarop  de hedge

accounting  is beëindigd.

1.4.5  Grondslagen  voor  gebeurtenissen  na  balansdatum

Gebeuríenissen  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.

1.4.6  Waarderingsgrondslagen  WNT

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

regelgeving  inzake  de  WNT,  waaronder  de insteIlingsspecifieke  (sectorale)  regels.
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Stichting  FPC  Dr.  S. van  Mesdag

"1.5 TOELICHÏING  OP  DE BALANS  PER  31 DECEMBER  2ü18

ACTIVA

1. Materiële  vaste  activa

De  specificatie  is als  volgt:

Bedrijfsgebouwen  en terreinen

Machines  en installaíies

Andere  vaste  bedrijfsmiddelen,  technische  en adminisíratíeve  uitrustíng

Materiële  vaste  bedrijfsactiva  in uitvoeríng  en vooruitbetalingen  op materiële  vaste  activa

Totaal  materíële  vaste  activa

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

Boekwaarde  per  1 januari

Bij: investeringen

Af: afschrijvingen

Boekwaarde  per  31 december

31-dec-18

€

32.171  .Ü81

3.259.891

Í.195.735

i92.629

36.819.336

2018

€

38.568.341

1 .205.435

2 .954.440

3 6.819.336

31-dec-17

€

33.ü88.373

4.0üi.186

1.45í.857

26.926

38.568.341

2ü17

€

40.49ü.14ü

1 fü9.7ü5

2 .941  .5ü4

3 8.568.341

Ïoelichting:

Het  hoofdcomplex  met  bijbehorend  terrein  en gebouwdeel  Helperdiep  met  bijbehorend  terrein  dienen  als zekerheid  voor  de

hypothecaire  leningen  zoals  die  zijn  verstrekt  door  de finant.íers.  Voor  de toekomstige  kosten  van  groot  onderhoud  aan  de

bedrijfsgebouwen  is een  voorziening  groot  onderhoud  gevormd.  [)e  dotatie  aan  de voorziening  wordt  rechtstreeks  in het  resultaat

verantwoord.  Voor  een  nadere  specificatie  van  het  verloop  van  de (im)materiële  vaste  activa  per  activagroep  wordt  verwezen  naar

het  mutatieoverzicht  onder  1.6.

2. Financiële  vaste  activa

De specificatie  is als  volgt.'

Deelnemingen

Totaal  financiële  vaste  activa

Het  ver1oop  van  de financiële  vaste  activa  is als  volgt:

Boekwaame  per  1 januari

Boekwaarde  per  :31 december

31-dec-18

€

5.2ü7

5.2ü7

2018

€

5.207

5.207

31-dec-17

€

5.207

5.207

2ü17

€

5.207

5.2ü7

Toelichting:

FPC  Dr. S. van  Mesdag  heeft  een  kapitaalbelang  van  14,3%  in Phebe  B.V.  gevestigd  te Groningen.  Er is sprake  van  een  duurzame

verbondenheid  met  de rechtspersoon  zonder  dat  er  sprake  is van  ínvloed  van  betekenis
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Stichting  FPC  Dr.  S. van  Mesdag

1.5  TOELICHTING  OP  DE BALANS  PER  31 DECEMBER  2C)18

ACTIVA

3. Dnderhanden  werk  ujt  hoofde  van  DBBC's

De specificatie  is als  volgt:

Onderhanden  werk  DBBC's

Af: ontvangen  voorschoííen

Totaal  onderhanden  werk

31-dec-18

€

22.815.88ü

-20.673.998

2.fü.882

31-dec-'17

€

20.5í  3.786

-í8.169.832

2.343.954

De specificatie  per  categorie  DBBC-producten

is als volgt  weer  te geven:

Stroom  DBBC's

Onderhanden  werk  DBBC's

Totaal  (onderhanden  werk)

Gerealiseer-

de  kosten  en

toegereken-

de  winst

€

Af:  Bij:

ontvangen  herrubricering

voorschotten

€  €

22.815.88ü  2ü.673.998

22.8í5.88ü  2!].673.998

Saldo  per

3í-dec-18

€

2.14í.882

2.141.882

4. Vorderingen  en overlopende  activa

De specificatie  is als  volgt:

Vorderingen  op debiteuren

Vordering  op ministerie  van  JusUtie  en Veíligheid

Nog  te factureren  omzet  DBBC's  en overige  zorgproducten

Reis-  en salarisvoorschotten

Nog  te ontvangen  bedragen

Overige  overlopende  activa

Vooruitbetaalde  bedragen

Totaal  Vorderingen  en overlopende  activa

31-dec-'18

€

76.9ü3

554.992

5.565.686

7.917

452.i45

57.472

182.201

6.897.315

31-dec-17

€

178.3üü

644.253

8.7ü1  .873

7.932

71i.940

69.268

178.252

10.491.819

Ïoelichting:

De vorderingen  en overlopende  acíiva  hebben  voor  een  bedrag  van  € 17.ÜüO  betrekking  op 2020.  De overige  vorderingen  hebben

een  looptijd  korter  dan  een  jaar.  De reële  waarde  benadeí  de boekwaarde  vanwege  het korílopende  karakter  van  de vorderingen.

De vordering  op het  ministerie  van  Justitie  en Veiligheid  bestaat  uit DBBC-facturen  welke  per  jaareinde  nog niet  zijn  beoordeeld

en/of  uitbetaald.  Op 31 december  20í8  is de nog  te factureren  omzet  DBBC's,  OVP's  en ZZP's  € 5.566.C)ü €) (2üí7:  € 8.702.0üü).
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Stichting  FPC  Dr.  S. van  Mesdag

1.5  TOELICHTING  OP DE BALANS  PER  31 DECEMBER  2018

ACTIVA

5.Liquide  míddelen

De  specificatie  is als  volgt:

Bankrekeningen

Kassen

Totaal  liquide  middelen

31-dec-18

€

1 6.ü25.898

375

16.ü26.272

31-dec-17

€

9.718.091

45.442

9.763.533

Toelichting:

FPC  Dr. S. van Mesdag  voert  beheer  over  gelden  van  justitiëel  ingeslotenen  voor  een  bedrag  van  € 475.üüC)  ulíimo  2ü18

(ultimo  2fü  7: € 458.ÜOC1). [)e  overige  liquide  middelen  zijn direct  opeisbaar.

Het  kassaldo  is gedaald  naar  € 375.  In 2C)18 is het  niet  meer  mogelijk  om contant  te betalen  binnen  de instelling.
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Stichting  FPC  Dr.  S. van  Mesdag

1.5  TOELICHTING  OP  DE BALANS  PER  3i  DECEMBER  2018

PASSIVA

6. Eigen  vermogen

Het  eigen  vermogen  bestaat  uit  de voÍgende  componenten:

Algemene  reserve

Egalisatiereserve

Totaal  eigen  vermogen

Eigen  vermogen

Het  verloop  is als  volgt  weer  te geven:

Algemene  reserve

Egalisatiereserve

Totaal  eigen  vermogen

Saldo  per

1-jan-2018

€

1.51ü.54ü

4. 1ü9.436

5. 619.976

Resultaat-

bestemming

€

o

28.474

28.474

3a1-dec-"18

€

2. 162.006

3. 486.444

5.648.451

Overige

mutaties

€

651  .466

-651  .466

o

31-dec-17

€

1.510.54ü

4. ÍÜ9.436

5. 619.976

Saldo  per

:31-dec-2018

€

2. 162.ü06

3. 486.444

5.648.45í

Toelichting:

De algemene  reserve  en egalisatiereserve  zijn  vrij  besteedbaar  en fungeren  als continuïteitsreserves.  Het  resultaat  wordt  ten  gunste

dan  wel  ten laste  van  de  egalisatiereserve  gebracht.  De egalisatiereserve  komt  voort  uit de afgesloten  budgetteringsovereenkomst

met  het  ministerie  van  Justitie  en Veiligheid  bij de verzelfstandiging  naar  een  zelfstandige  stichting  op 1-a1-2008.  De hoogte  van  de

egalisatiereserve  wordt  düor  het  mínisterie  op basis  van  nacalculatie  vastgesteld.  De laatste  vaststelling  heeft  plaatsgevonden  over

verslagjaar  2016  (€ 2.884.0ÜÜ).  Als  gevülg  is er €  65LOüO  van  de egalisatiereserve  overgeheveld  naar  het eigen  vermogen.

7. Voorzieningen

Het  verloop  is als  volgt  weer  te geven:

Substantieel  bezwarende  füncties

Jubilea

Groot  onderhoud

Totaal  voorzieningen

Saldo  per

1-jan-2018

€

5. 733.147

340.000

706.620

6. 779.767

Dotatie

€

393.000

3.151

1 .049.266

1.445.4í7

Onttrekking

€

548.742

33.151

112.113

694.C)05

Vrijval

€

o

o

o

o

Saldo  per

31-dec-2ü18

€

5.577.405

310.000

1.643.773

7.531.179

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

Korílopend  deel  van  de voorzíeningen  (< Í jr.)

Langlopend  deel  van  de  voorzieningen  (> 1 jr.)

hiervan  > 5 jaar

31-dec-2ü18

€ 1.135.ü0ü

€ 6.396.  179

€ 5.046.ü00
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Stichting  FPC  Dr.  S. van  Mesdag

"1.5 TOELICHÏING  OP  DE BALANS  PER  31 DECEMBER  2fü8

7. Voorzieningen  (vervoÍg)

Toelichting  voorziening  groot  onderhoud:

De voorziening  groot  onderhoud  wordt  gevormd  voor  verwachte  kosten  inzake  periodiek  groot  onderhoud  van  de gebouwen,

gebaseerd op een mee2arenonderhoudspIan. De voorzienfög is gebaseerd op de nominale waarde en wordt jaarlijks herijkt op basis
van  actuele  gegevens.  In 2fü8  heeft  een  schattingswíjziging  plaatsgevonden  die is toegelicht  bij de waarderingsgrondsIagen.  Als

gevolg  van  de schattingswijziging  is in het verslagjaar  € 90ü.üüü  additioneel  aan  de voorziening  Groot  Onderhoud  toegevoegd.

8. Langlopende  schulden

De  specificatie  is als  volgt.'

Schulden  aan  banken

Totaal  langlopende  schulden

31-dec-18

€

29.459.987

29.459.987

31-dec-"17

€

31.ü13.322

31.ü13.322

Het  verloop  is als  voígt  weer  te geven:

Stand  per  1 januari

Af: aflossingen

Stand  per  31 december

Af: afIossingsverplichting  komend  boekjaar

Stand  langlopende  schulden  per  31 december

2ü18

€

32.566.656

i.553.335

31.013.322

1.553.335

29.459.987

2017

€

34.  1í  9.991

Í.553.335

32.566.656

1 .553.335

31.013.322

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

Kortlopend  deel  van  de langlopende  schulden  (< 1 jr.),  aflossingsverplichtingen

Langlopend  deel  van  de langlopende  schulden  (> 1 jr.)  (balanspost)

hiervan  > 5 jaar

3"1-dec-"18

€

1.553.335

29.459.987

23.246.648

31-dec-17

€

1.553.335

31 .013.322

24.799.983

Toelichting:

FPC  Dr. S. van  Mesdag  heeft  een  tweetal  leningen  afgesloten  waarbij  hypothecaire  zekerheid  is verstrekt  op bedrijfsgebouwen  en

terreinen.  De afIossingsverplichtingen  zijn  verantwoord  onder  de kortlopende  schulden.  Voor  een  nadere  toelichting  op de

langlopende  schulden  wordt  verwezen  naar  bijage  1.7.í  Overzicht  langlopende  schulden.

Met  betrekking  tot  de variabel  rentende  hypothecaire  lening  heeft  FPC  Dr. S. van  Mesdag  een  renteswap  gecontracteerd  zodat  zij

een  vaste  rente  betaalt  en een  variabele  rente  ontvangt.  De in 20C19 afgesloten  renteswap  heeft  eind  2018  een  negatieve  waarde

van  € 3.636.00Ü  (ultimo  2017:  € 3.924.000  negatief),  een  hoofdsom  van  € 20.000.000  en een  looptijd  van  20 jaar.  De renteswap  is

gekoppeld  aan  een  lening  bij de Rabobank  van  € 20.00C).üü0.  Voor  een nadere  toelichting  op de renteswap  wordt  verwezen  naar

bijage  í.7.2  0verzicht  renteswap.
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Stichting  FPC  Dr.  S. van  Mesdag

1.5  ÏOELICHTING  OP DE BALANS  PER  31 DECEMBER  2018

9. Kortlopende  schulden

De  specificatie  is als volgt:

Crediteuren

Aflossingsverplichtingen  komend  boekjaar  langlopende  leningen

Belastingen  en premies  sociale  verzekeringen

Schulden  terzake  pensioenen

Vakantiegeld

Vakantiedagen

Rekening  courant  Justitëel  ingeslotenen

Nog  te betalen  bedragen  ministerie  van  Justitie  en Veiligheid

Vooruitontvangen  bedragen  ministerie  van  Justitie  en Veiligheid

Schulden  aan  verbonden  pafüjen

Overige  vooruitontvangen  bedragen

Nog  te betalen  bedragen

Totaal  kortlopende  schulden

3"1-dec-18

€

1 .443.221

1 .553.335

1 .556.262

o

973.029

2 .307.008

475.565

833.012

8.356.443

164.991

34.576

Í.552.954

1 9.25C).396

31-dec-17

€

1.314.276

1 .553.335

1 .429.348

2 3.374

971 .339

2.Í33.559

458.211

36Í.Í65

7.344.855

257.926

53.877

í.858.526

17.759.790

Toelichting:

De kofüopende  schulden  hebben  een  looptijd  korter  dan  een  jaar  met  uitzondering  van  de rekening  courant  verhouding  met

patiënten.  FPC  Dr. S. van  Mesdag  voert  beheer  over  gelden  van  justitiëel  ingeslotenen  voor  een  bedrag  van  € 475.üC)ü.  De

beheerterm5n is afhankelijk van diverse factoren, welke niet goed voorspelbaar zijn en gedeeltelijk niet be'ínvloedbaar zijn door
FPC  [)r.  S. van Mesdag.  Derhalve  is het  gehele  bedrag  opgenomen  onder  de kortlopende  schulden.

Op de vooruitontvangen  bedragen  minísterie  van  Justitie  en Veiligheid  wordt  het  verschil  tussen  de opbrengsten  en de ontvangsten

verantwoord.  Per  saldo  resteert  een  schuld  van  € 8.356.üüü.

10.  Niet  in de  ba/ans  opgenomen  verplichtíngen  en  niet  in de  balans  opgenomen  activa

Onzekerheden  opbrengstverantwoording

Als  gevolg  van materiële  nacontroles  door  het  Ministerie  van  Justítie  en Veiligheid  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 híervoor  geen  verplichtingen  opgenomen  in de balans.

Bezwaarprocedure  met  het  Ministerie  van  Justitie  en Veiligheid

Op dit moment  loopt  een  bezwaarprocedure  met  het Ministerie  van  Justitie  en Veiligheid.  Het  onderwerp  van  bezwaar  is met  name

de vaststelling  van  de egalisatiereserve.  Mogelijk  zorgt  de uitkomst  van  deze  procedure  toí een  gewijzigde  verdeling  tussen  het

eigen  vermügen  en de egalisatiereserve.

Huur  en  lease  verplichtingen

Ultimo  boekjaar  zijn de verplichtingen  uit hoofde  van  operationele  leases  en huurovereenkomsten  als volgt  gespecificeerd:

Tebetalen:  €

Binnenéénjaar  74.788

Tussen  één  en vijf  jaar  119.741

Meerdanvíjfjaar  0

Totaal  194.529

Gedurende  het  verslagjaar  zijn  in de winst-  en verliesrekening  verwerkt:

€

Huur  en lease  betalingen  42.359

Totaal  42.359
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Stichting  FPC  Dr.  S. van  Mesdag

1.6  MUT  ATIEOVERZICHT  (IM)MATERIËLE  VASTE  ACTIVA

Stand  per  I januari  2fü8

- aanschafwaarde

- cumulatieve  afschríjvingen

Boekwaarde  per  1 januari  2ü18

Mutaties  in het  boekjaar

- investeringen

- afschrijvíngen

Imrnateriële  Grond  Gebouwen  Ver-  Installaties  Inventaris  Onderh.  Totaal

vasteactiva  bouwingen  Projecten

€  €  €  €  €  €  €  €

738.826  6.535.772  34.885.688  3.43a711  12.443.878  7.988.462  26.926  66.05ü.263

738.826  0 9.885.529  1.878.27ü  8.442.692  6.536.6ü5  ü 27.481.922

ü 6.535.772  25.ü00.160  1.552.441  4.0ü1.186  1.451.857  26.926  38.568.3jN

o o 0 595.216  142.446  so;.osg  165.704  1.205.435

ü ü 1.162.856  349.653  883.74ü  558.190  ü 2.954.440

- desinvesteringen

aanschafwaarde  0

cumulatieveafschrijvingen  0

persaldü  0

Mutaties  in boekwaarde  (per  saldo)  0

Stand  per  31 december  2018

- aanschafwaarde  738.826

- cumulatieve  afschríjvingen  738.826

Boekwaarde  per  31 december  2018  0

Afschrijvingspercentage  25,0%

Specificatie  afschrijvingspercentages  inventaris

Hardware

Inventaris  patiëntenkamers

Vervüersmiddelen

Inventaris  kantüor

Inventaris  dagbesteding

Overige  inventaris

25,0%

2ü,0%

2ü,ü%

12,5%

1 ü,O%

2 ü,0%

ü ü

0 0

0 0

0 -1.162.856

6.535.772  34.885.688

0 11.ü48.385

6.535.772  23.837.303

ülO%  3,3%
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0 0

ü 0

ü 0

245.564  -741.294

27.745

27.745

ü

-256.121

4.ü25.927  12.586.324  8.262.786

2.227.923  9.326.432  7.Ü67.Ü5Ü

i.798.üü5  3.259.892  1.195.735

1ü,ü%  lü,ü%  Diversziespec.

ü 27.745

ü 27.745

0 0

1 65.704  -1.749.üü5

192.629  67.227.953

ü 3ü.4ü8.617

192.629  36.819.336
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Stichting  FPC Dr. S. van  Mesdag

BULAGE  1.7  0VERZICHT  LANGLOPENDE  SCHULDEN  ULÏIMO  2018

1.7.1  0verzicht  langlopende  schulden

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale

loop-

tíjd

Soort

lenÍng

Werke-

lijke-

rente

Restschuld

31-dec-"17

Níeuwe

leningen  in

2018

Aflossíng  ín

2018

Restschuld

31-dec-18

Restschuld  over  5

jaar

Resterende

looptíjd  ín

jaren  eínd

2018

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing  in

2019

Gestelde

zekerheden

ING bank 20-12-07 26.600.C)C)C1 30 rentevast 4190% Í7.733.333 o 886.667 í6.846.667 12.4i3.333 i9 Lineair 886.667 hypotheek

Rabobank 31-C)1-16 20.000.000 iCl
variabel

met  swap
í4.833.323 o 666.668 14.  166.655 10.833.315 7 Lineair 666.668 hypotheek

Ïotaal 46.600.000 32.56Ë.656 o 1.553.335 3"1.013.322 23.246.648 1.553.335

Toelíchting:

" Op 9 november  2C)09 is een lening  van € 20.000.C)OC) bij de Rabobank  afgesloten.  De voürwaarden  voor  de lening  bij de Rabobank  worden  periodiek  herzien.  Op 31 januari  2016  zijn de

voorwaarden  herzien  naar  3-maand  euribor  en een klant-  en liquiditeitsopslag  van 2,02%-punt,  deze  vüürwaarden  zijn voor  een periode  van 1 0 jaar  vastgelegd.  Ten behüeve  van de

rentestabilisatie  is een renteswap  met  een duur  van 20 jaar  gekoppeld  aan de lening.  Aflüssing  van de lening  is op basis  van een 3C) jarige  looptijd.

1.7.2  0verzicht  Renteswap

Voor  de variabel  rentende  lening  van de Rabobank  is voor  € 20.000.000  een renteswap  aangegaan  om het risico  van variabele  rente  op deze  lening  af te dekken.  Deze  renteswap  heeft  de

volgende  kenmerken:

Renteswap Bank Hoofdsom

Ïotale

loop-

tíjd

Transactie

datum

Eínd-

datum

Te

ontvangen

variabele

rente

Te betalen

vaste  rente

Markt-

waarde

31-dec-18

Effectiviteit

hedge

CD45135310 RABO 20.000.000 2C) 24-05-16 3-04-29
3-mnd

euribor
3,92% -3.635.544 100%
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Stichting  FPC  Dr.  S. van  Mesdag

1.8  ÏOELICHTING  OP DE GECONSOLIDEEfü)E  RESULTATENREKENING  over  2ü18

BATEN

11.  Opbrengsten  zorgprestaties

De specificatie  is als  volgt:

Mínisterie  van  Justitie  en  Veilígheid  - DBBC  opbrengsten

Mirísterie  van  Justiíie  en  Veiligheid  - ZZP  opbrengsten

Totaal

20a18

€

2017

€

44.487.304  4í.863.C)37

946.167  1.264.093

45.433.471  43.i27.13ü

Toelichting:

Tot  en met  20í7  was  er  sprake  van  een  transitieperíode  voor  de bekostiging  van  forensische  zorg;  van  bekostiging  op basis  van

budgetparameters  naar  prestatiebekostiging  op basis  van  Diagnose  Behandel  en Beveiliging  Combinaties  (DBBC).  Voor  2017  was  voor

de kapiíaalslastencomponent  van  de DBBC's  (de Normatieve  HuisvestingsComponent)  een  transitieregelíng  van  kracht.  Daarom  is in

2ü17  í5%  van  de kapitaalslastenopbrengst  verantwoord  onder  post  12. Niet-gebudgetteerde  zorgprestaties.

De jaarrekening  van  FPC  Dr. S. van  Mesdag  is eerder  opgesteld  dan  de opstelling  van  de omzetverantwoording  DBBC  ten behoeve  van

het  ministerie.  Uit intern  uitgevoerde  werkzaamheden  op de DBBC's  zijn geen  significante  gebreken  gebleken.  Hiermee  is

FPC  Dr. S. van  Mesdag  van mening  dat  zij voldoet  aan de te stellen  eisen.  Op  dít moment  is het  ministerie  van  Justitie  en Veiligheid  een

oordeel  aan  het  vormen  over  de omzetverantwoording  DBBC's  over  2fü  7.

12.  Niet-gebudgetteerde  zorgprestaties

De specificatie  is als  volgt.'

Overige  zorgprestaties

Totaal

2018  2017

€  €

20.245 1.443.135

20.245 1.443.135

Tot  en met  2017  was  voor  de kapitaaIsIastencomponent  van  de DBBC's  een  transitieperiode  van  kracht.  In 2017  is 15%  van  de

kapitaaIsIastenopbrengsten  verantwoord  onder  de overige  zorgprestaties

Toelichting:

13.  Subsidies

De specificatie  is als  volgt:

Europees  Sociaal  Fonds  (ESF)  subsidie

Subsidies  in het kader  van  opleidingen  en stages

Totaal

2018

€

2ü17

€

1üü.595

281.612

153.Í73

182.393

382.2ü7  335.566

Toelichting:

In de subsidie-opbrengsten  voor  het  Europees  Sociaal  Fonds  (ESF)  wordt  alleen  dat  deel  verantwoord  waarvan  de omvang  betrouwbaar

kan  worden  vastgesteld.  De subsidie  voor  boekjaar  2017  is nog  niet  vastgesteld.  De staatssecretaris  van  Justitie  en Veiligheid  geeft  na

afloop  van  de subsidieperiode  een  beschikking  af op basis  van  de bevindingen  van  het  Agentschap  SZW  en de Rijks  Audit  Autoriteit.

14.  Overige  bedrpfsopbrengsten

De specifrcatie  is als  volgt:

Tüelagen  budgetbrief

Overige  opbrengsten

Baten/lasten  voorgaand  boekjaar

Totaal

2018

€

251  .0ü6

1.236.üüü

o

1.487.ü06

2ü17

€

36.764

Í.113.231

o

1.149.996
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Stichting  FPC  Dr.  S. van  Mesdag

1.8  ÏOELICHTING  OP DE GECONSOLIDEERDE  RESulJAÏENREKENING  over  2018

LASTEN

15.  Personeelskosten

De specificatie  is als  volgt:

Lonen  en salarissen

Socíale  lasten

Pensíoenpremies

Andere  personeelskosten

Subtotaal

Personeel  níet  in loondiensí

Dotaties  en vrijval  voorzieningen

Totaal  personeelskosten

Gemiddeld  aantal  personeeÍsleden  op basis  van  full-time  eenheden.'

Directie  en staf

Patiëntenafdelingen

Behandelhuis

Dienst  geïntegreerde  beveilíging

Personeel,  Opleiding  & Ontwikkeling  en Business  Control

Gemiddeld  aantal  personeelsleden  op basis  van  full-time  eenheden

2018

€

22.707.075

3.391  .071

2.232.183

1 .728.955

30.059.284

687.667

399.563

5ü

233

67

52

59

461

2017

€

22. €)45.925

3.341  .768

2.223.342

Í.588.523

29.í99.559

489.523

376.932

3ü.ü66.ü14

46

227

72

52

59

456

Er zijn  geen  medewerkers  werkzaam  buiten  Nederland.

Toelichting:

16.  Afschrijvingen  op  immateriële  en materiële  vaste  activa

De specificatie  is als  volgt:

Afschrijvingen:

- immateriële  vaste  actíva

- materiële  vaste  activa

Totaal  afschrijvingen

17.  Overige  bedrijfskosten

De  specificatie  is als  volgt:

Voedingsmiddelen  en hotelmatige  kosten

Algemene  kosten

Patíënt-  en bewonersgebonden  kosten

Onderhoud  en energiekosten

Dotaties  en vrijval  voorzieningen

Totaal  overige  bedrijfskosten

18.  Financíële  baten  en lasten

De specificatie  is als volgt:

Rentebaten

Subtotaal  financiële  baten

Rentelasten

Overige  financiële  lasten

Subtotaal  financiële  lasten

Totaal  financiële  baten  en lasten

í9.  Buitengewone  baten  en /asten

Er zijn  over  2fü  8 geen  buitengewone  baten  en lasten  te verantwoorden.
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2018

€

o

2.954.44ü

2.954.44ü

2018

€

í.378.246

2.791  .638

4.672.5í9

1.593.988

Í.Ü39.Ü00

1l  .475.391

2018

€

2.93í

2.93a1

-606.ü73

- í .1í4.969

-1 .72i  .ü42

-1.718.fü

pwc

2017

€

15.637

2.941  .5Ü4

2.957.141

2017

€

1. 316.344

2. 287.249

5.220.58Í

1 .704.060

138.üü0

1 ü.666.234

2017

€

i3.132

13.132

-635.135

-1.í7ü.í93

-1 .805.327

-1.792.Í96
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Stichting  FPC  [)r.  S. van  Mesdag

1.8  TOELICHTING  OP DE GECONSOLIDEERDE  RESULTATENREKENING  over  2ü18

20. Wet  normeríng  bezoldiging  topfunctionarissen  publíeke  en semipublieke  sector  (WN  7)

Per  1 januari  2ü13  is de Wet  normeríng  bezoldiging  topfunctionarissen  publieke  en semipublieke  secíor  (WNT)  van  kracht  geworden.

Deze  verantwoording  is opgesteld  op basis  van  op FPC  Dr. S. van  Mesdag  van  toepassing  zijnde  regelgeving:  het  WNT  maximum  voor

de  zorg,  totaalscore  13  en klasse  V. Aangezien  FPC  Dr. S. van  Mesdag  organisatorisch  is verbonden  met  Bestuursstichting  Lentis  en

voor  beíde  instellingen  de Regeling  bezoldigingsmaxima  topfunctionarissen  zorg-  en welzijnssector  van  toepassing  ís, past  FPC  Dr. S.

van  Mesdag  de klassenindeling  toe  die geldt  voor  Bestuursstichting  Lentis  als geheel,  in casu  klasse  V.

Het  bezoldigingsmaximum  in 2ü18  volgens  de WNT  is voor  FPC  Dr. S. van  Mesdag  € 189.0üC).  Het  weergegeven  individuele  WNT-

maximum  is berekend  naar  rato  van  de omvang  en voor  topfunctionarissen  tevens  de duur  van  het dienstverband,  waarbij  voor  de

berekening  de omvang  van  het  dienstverband  nooit  groter  kan  zijn  dan 1,O fte. Het  individuele  WNT-maximum  voor  de leden  van  Raad

van  Toezicht  bedraagt  voor  de voorzitter  1 5% en voor  de overige  leden  í O% van  het bezoIdígingsmaximum,  berekend  naar  rato  van  de

duur  van  het dienstverband.

De voorzitler  Raad  van  Bestuur  en het  lid Raad  van  Bestuur  hebben  een  dienstverband  bij Stiching  Lentis  Maatschappelijke

Ondersteuning.  Voor  de werkzaamheden  besteed  bij FPC  Dr. S. van Mesdag  worden  een managementfee  betaald.

Naast  de vermelde  topfunctíonarissen  zijn  er  geen  overige  functionarissen  die  in 2018  een bezoldiging  boven  het  toepasselijke  WNT-

maximum  hebben  ontvangen,  of  waarvoor  in eerdere  jaren  een  vermelding  op grond  van  de WOPT  of de WNT  heeft  plaatsgevonden  of

had  moeten  plaatsvinden.  Er zijn in 2018  geen  ontslaguitkeringen  aan overige  functíonarissen  betaald  die op grond  van  de WNT  dienen

te worden  gerapporieerd.

Bezoldiging  topfunctionarissen

Leidinggevende  topfunctionarissen

(bedragen  in euro's)

Functie(s)

Duur  dienstverband  in 2018

Omvang  dienstverband  in fle

Dienstbetrekking

Bezoldiging  2C118

Beloning  inclusief  onkostenvergoedingen

Beloningen  betaalbaar  op termijn

Subtotaal

Individueel  WNT-maximum  2018

-/- Onverschuldígd  betaald  bedrag

Totaal  bezoldiging  2ü18

Gegevens  201  7

Duur  dienstverband  in 2ü17

Omvang  dienstverband  2CY7 in fte

Bezoldiging  2ü17

Beloning  incl. onkostenvergoedingen

Beloningen  betaalbaar  op termijn

Totaal  bezoldiging  2ü17

Individueel  WNT-maxímum  2017

Tevens  werkzaam  bij andere  WNT-instelling

Lentis  Maatschappelijke  Onderneming

Onverschuldigd  betaald  bedrag

drs.  M.R.S.

Sitalsing

Voorzitter

RvB

i/1  -31/12

0,15

ja

n.v.t.

n.v.t.

28.350

28.35ü

n.v.t.

28.350

1/Í-31/12

015

n.v.t.

n.v.t.

27.15ü

27.15ü

ja

ja

nee

drs.  C.L.

Bruinsma

Lid RvB

i/1  - 26/6

0,15

ja

dhr.  E.

Holkers

Directeur

algemene  zaken

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

j5.791

n.v.t.

n.v.t.

n. v. t.

13.748 n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

15.791 n.v.t.

i/1-31/12

C),15

1/2  - 16/6

0,78

n.v.t.

n.v.t.

32.638

n.v.t.

n.v.t.

50.902

27.150 52.604

ja

ja

nee

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

ir. drs.  J.C.

Lens

Dírecteur

algemene  zaken

1/2-31/i2

ü,7ü

ja

1 üC).407

7.318

1C)7. 726

121  .064

n.v.t.

1 07.726

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

ja

ja

nee

drs.  H.J.

Beintema

Directeur

behandelzaken

1/1 -3i/12

ü,70

ja

122.853

9.178

132.031

132.300

n.v.t.

132.031

1/í  -3í/12

ü,88

133.855

8.350

142.2ü5

i59.280

ja

ja

nee

Toelichting  leidinggevende  topfunctionarissen:

Voor  drs.  C.L.  Bruinsma  is het overgangsrecht  uit artikel  7.3.  WNT  van  toepassing  derhalve  is geen  sprake  van  een  onverschuldigde

betaling.

De bezoldiging  van  de raad  van  bestuur  zoals  verantwoord  betreft  het  aandeel  voor  FPC  Dr. S. van  Mesdag  van  de totale  bezoldiging

die zij ontvangen  voor  de bestuurlijke  taken  voor  zowel  FPC  Dr. S. van  Mesdag  als Bestuursstichting  Lentis.
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Stichting  FPC  Dr.  S. van  Mesdag

1.8  ÏOELICHTING  OP DE GECONSOLIDEERDE  RESULTATENREKENING  over  20"18

Toezichthoudende  topfunctionarissen

(bedragen  in euro's)

Functie(s)

Duur  dienstverband  in 2018

Totale  bezoldiging  2ü18

Individueel  WNT-maximum  20í8

-/- Onverschuldigd  betaald  bedrag

Gegevens  2017

Duur  dienstverband  in 2üí  7

Totale  bezoldiging  2C117

Individueel  WNT-maximum  2C117

dr.  P.C.  Lerk

Voorzitter  RvT

1 /í - 3i/í2

16.055

2 8.350

n.v.t.

1 /Í - 31/i2

15.375

2 7.15C)

ir. E. Sinnema

Lid RvT

1/í  -31/12

10.72ü

18.900

n.v.t.

1/Í  - 31/12

10.250

18.1üü

drs.  L.P.

Middel

Lid RvT

1/í  -31/12

10.7ü3

18.900

n.v.t.

1/1-31/12

10.25ü

18.100

mr.  H.

Rappa-Velt

Lid RvT

1/1 - 3i/12

10.703
18.9ü0

n.v.t.

Í/1 - 31/12

10.25ü

i8.100

Toezichthoudende  topfunctionarissen

(bedragen  in euro's)

Functie(s)

Duur  dienstverband  in 2ü18

Totale  bezoldiging  2ü18

Individueel  WNT-maximum  2018

-/- Onverschuldígd  beíaald  bedrag

Gegevens  2€)17

Duur  dienstverband  in 2017

ïotale  bezoldiging  2C117

Individueel  WNT-maximum  2ü17

mr.  E.A.O.

Muurmans  MBA

Lid RvT

í/1 - 31/12

iO.928
18.9üü

n.v.t.

1/i  - 31/12

10.740

18.100

Toelichting  toezichthoudende  topfunctionarissen:

Over  de bezoldiging  is indien  noodzakelijk  tevens  21 % BTW  uítgekeerd.

21. Honoraria  onafhankelijke  accountant

De honoraria  van  de onafhankelijke  accountant  over  2fü  8 zijn als volgt:

Í Controle  van  de jaarrekening

2 0verige  cüntrolewerkzaamheden  (w.o.  Regeling  AO/IC  en Nacalculatie)

3 Fiscale  advisering

4 Níet-controIediensten

Totaal  honoraria  onafhankelijke  accountant

20"18

€

63.525

18.997

ü

o

82.522

2ü17

€

61.710

9.734

o

ü

7'1.444

Het  honorarium  voor  de controle  van  de  jaarrekening  is gebaseerd  op het  totale  honorarium  voor  het  onderzoek  van  de jaarrekening

over  het boekjaar  waarop  de jaarrekening  betrekking  heeff.

Ïoelichting:

22. Transacties  met  verbonden  partijen

Van  transacties  met  verbonden  paríijen  is sprake  wanneer  een  relatie  besíaat  tussen  de instelling,  haar  deelnemingen  en hun

bestuurders  en leidinggevende  functionarissen.

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

De bezoldiging  van  de bestuurders  en toezichthouders  die in het  kader  van  de WNT  verantwoord  worden,  is opgenomen  onder  punt  2ü.
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Stichting  FPC  Dr.  S. van  Mesdag

1 .9 VASÏSÏELLING  EN GOEDKEURING

Vaststelling  en goedkeuring  jaarrekening

De Raad  van  Bestuur  van  Stichting  FPC  Dr. S. van  Mesdag  heeff  de jaarrekening  2018  vasígesteld  in de vergadering

van  í5  april  2Ü19.

De Raad  van  Toezicht  van  de Stíchtíng  FPC  Dr. S. van  Mesdag  heeft  de jaarrekeníng  2018  goedgekeurd  in de vergadering

van  15  april  2019.

Resultaatbestemming

Het  resultaat  wordt  verdeeld  volgens  de resultaatverdeling  in paragraaf  1.2.

Gebeurtenissen  na balansdatum

Er zijn geen  gebeurtenissen  na balansdatum  geweest  die  nadere  informatie  geven  over  de feitelijke  sifüatie  per  balansdatum.

Ondertekening  door  bestuurders  en toezichthouders

W.G.

drs. M.S.R.  Sitalsing

Voorzitter  Raad  van  Bestuur

W.G.

dr. P.C. Lerk

Voorzitter  Raad  van  Toezicht

W.G.

mr. H. Rappa-Velt

Lid Raad  van  Toezícht

W.G.

drs.  L.P.  Middel

Lid Raad  van  Toezichí

W.G.

mr. E.A.O.  Muurmans  MBA

Lid Raad  van  Toezicht

W.G.

ir. E. Sinnema

Lid Raad  van  Toezicht
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Stichting  FPC  Dr.  S. van  Mesdag

2 0VERIGE  GEGEVENS
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Stichting  FPC  Dr.  S. van  Mesdag

2 0VERIGE  GEGEVENS

2.1 Statutaire  regeling  resultaatbestemming

In de staíuten  is bepaald,  conform  artikel  2, dat  de stichting  geen  winstoogmerk  heeft.  Eventueel  behaalde

overschotíen  komen  ten  goede  aan  de  stichtíng.

2.2 Nevenvestigingen

Stichting  FPC  Dr. S. van  Mesdag  heefí  geen  nevenvestigingen.

2.3  Controleverklaring  van  de  onafhankelijke  accountant

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

Controleverklaring  tían  de onafhankelijke  accoumam

Aan:  de raad  van  bestuur  en de raadvan  toezicht  van  Stichting  Forensisch  Psychiatrisch  Centrum

Dr.  S. van  Mesdag

Verklaring  over  de  jaarrekening  2018

Ons  oordeel

Naar  ons oordeel  geeft  de jaarrekening  van  Stichting  Forensisch  Psychiatrisch  Centrum

Dr.  S. van  Mesdag  een  getrouw  beeld  van  de grootte  en de samenstelling  van  het  vermogen  van  de

stichting op 3í  december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met füchtlijn  64o

'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 64o)  en de
bepalingen  bij  en krachtens  de Wet  normering  topinkomens  (WNT).

Wat  we  hebben  gecontroleerd

Wij hebben  de in  dit jaarrapport  opgenomen  jaarrekening  2018  van  Stichting  Forensisch  Psychiatrisch

Centrum  Dr.  S. van  Mesdag  te Groningen  ('de  stichting')  gecontroleerd.

De  jaarrekening  bestaat  uit:

de balans per 3í  december 2018;
de resultatenrekening  over  2018;  en

de toelichting  met  de gehanteerde  grondslagen  voor  financiële  verslaggeving  en overige

toelichtingen.

Het  stelsel  voor  financiële  verslaggeving  dat  is gebruikt  voor  het  opmaken  van  de jaarrekening  is

RJ  64o  en de bepalingen  bij  en krachtens  de WNT.

De  basis  tioor  071S  oordeel

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

controlestandaarden  en de Regeling  Controleprotocol  WNT  2018  vallen.  Onze  verantwoordelijkheden

op  grond  hiervan  zijn  beschreven  in  de paragraaf  'Onze  verantwoordelijkheden  voor  de controle  van  de
jaarrekening'.

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

oordeel.

RZTRYZFMQ3TA-Ï:3gg8o:8o-44
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Onafhanke1ijkheid
Wij  zijn  onaföankelijkvan  Stichting  Forensisch  Psychiatrisch  Centrum  Dr.  S. van  Mesdag  zoals  vereist

in  de Verordening  inzake  de onaföankelijkheid  van  accountants  bij  assuranceopdrachten  (ViO)  en

andere  voor  de opdracht  relevante  onaföanke1ijkheidsregels  in  Nederland.  Verder  hebben  wij  voldaan

aan  de Verordening  gedrags-  en beroepsregels  accountants  (VGBA).

Naïeving  anticumulatiebepaling  WNTnietgecon'h'oleerd

In  overeenstemming  met  het  Controleprotocol  WNT  2018  hebben  wij  de anticumu1atiebepaling,

bedoeld  in artikel  í.6a  WNT  en artikel  5, lid  s, sub j 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.

Geen  controlewerk;mamheden  verricht  ten  aanzíen  tian  de

klassenindeling  bezoldigingsmaximum  :zoí4
In  overeenstemming  met  het  Controleprotocol  WNT  :oi8  hebben  wij  het  bezoldigingsmaximum

WNT  2014  zoals bepaald  en verantwoord  door Stichting  Forensisch  Psychiatrisch  Centrum
Dr.  S. van  Mesdag  als uitgangspunt  gehanteerd  voor  onze  controle  en hebben  wij  geen  werkzaamheden

verricht  op de totstandkoming  van dit  bezoldigingsmaximum  2014.

Verklaring  over  de  in  het  jaarrapport  opgenomen  andere

informatie
Naast  de jaarrekening  en onze  controleverklaring  daarbij,  omvat  het  jaarrapport  andere  informatie,

die  bestaat  uit:

*  het  bestuursverslag;

*  de overige  gegevens.

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 RJ 64o  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 Nederlandse  Standaard  720.  Deze
werkzaamheden  hebben  niet  dezelfde  diepgang  als onze  controlewerkzaamheden  bij  de jaarrekening.

De  raadvan  bestuur  is verantwoordelijkvoor  het  opstellen  van  de andere  informatie,  waaronder  het

verslag in overeenstemming  met RJ 64o.
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Verantuoordelijkheden  met  betrekking  tot  de  jaarrekeníng

en  de  accounmntscontrole

Verantwoordelijkheden  tian  de  rüüd  U(171 bestuur  en  de  raad  tían  toezicht

U007'  de  jüarrekening

De raad  van  bestuur  is verantwoordelijkvoor:

* het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening  in overeenstemming  met RJ 64o  en
de bepalingen  bij  en  krachtens  de WNT;  en  voor

e een  zodanige  interne  beheersing  die  de raad  van  besfüur  noodzakelijk  acht  om  het  opmaken  van

de  jaarrekening  mogelijk  te maken  zonder  afwijkingen  van  materieel  belang  als gevolg  van

fouten  of  fraude.

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

haar  werkzaamheden  in  continuïteit  voort  te zetten.  Op grond  van  genoemde  verslaggevingsstelsel

moet  de raad  van  bestuur  de jaarrekening  opmaken  op basis  van  de continuïteitsveronderstelling,

tenzij  de raad  van  bestuur  het  voornemen  heeft  om  de stichting  te  liquideren  of  de bedrijfsactiviteiten

te beëindigen  of  als beëindiging  het  enige  realistische  alternatief  is. De  raad  van  bestuur  moet

gebeurtenissen  en omstandigheden  waardoor  gerede  twijfel  zou  kunnen  bestaan  of  de stichting  haar

bedrijfsactiviteiten  kan  voortzetten,  toelichten  in  de jaarrekening.

De raad  van  toezicht  is verantwoorde1ijkvoor  het  uitoefenen  van  toezicht  op het  proces  van  financiële

verslaggeving  van  de stichting.

Onze  verantwoordelijkheden  tíoor  de  controle  tian  de  jaürrekening

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.

Ons  controleoordeel  beoogt  een  redelijke  mate  van  zekerheid  te geven  dat  de jaarrekening  geen

afwijkingen  van  materieel  belang  bevat.  Een  redelijke  mate  van  zekerheid  is een  hoge  mate  maar  geen

absolute  mate  van  zekerheid  waardoor  het  mogelijk  is dat  wij  tijdens  onze  controle  niet  alle

afwijkingen  ontdekken.

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

kan  worden  verwacht  dat  deze,  afzonderlijk  of  gezamenlijk,  van  invloed  kunnen  zijn  op de

economische  beslissingen  die  gebruikers  op basis  van  deze  jaarrekening  nemen.  De  materialiteit

beïnvloedt  de aard,  timing  en omvang  van  onze  controlewerkzaamheden  en de evaluatie  van  het  effect

van  onderkende  afwijkingen  op ons oordeel.

Een  meer  gedetailleerde  beschrijving  van  onze  verantwoordelijkheden  is opgenomen  in  de bijlage  bij

onze  controleverklaring.

Groningen, i5  april 2019
PricewaterhouseCoopers  Accountants  N.V.

Origineel  getekend  door  C.R.  AlserdaAA
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Bijlage  bij  onze  controleverklaring  over  de  jaarrekening  2018

tían  Stichtíng  Forensisch  Psychiatrisch  Centrum

Dr.  S. uan  Mesdag

In  aanvulling  op wat  is vermeld  in  onze  controleverklaring  hebben  wij  in  deze  bijlage  onze

verantwoordelijkheden  voor  de controle  van  de jaarrekening  nader  uiteengezet  en toegelicht  wat  een

controle  inhoudt.

De verantwoordel'4kheden  tían  de «ccounfönt  uoor  de controle  uan  de
jaarrekening

Wij  hebben  deze  accountantscontrole  professioneel-kritisch  uitgevoerd  en  hebben  waar  relevant

professionele  oordeelsvorming  toegepast  in  overeenstemming  met  de Nederlandse

controlestandaarden,  de Regeling  Controleprotocol  WNT  2018,  ethische  voorschriften  en de

onaföankelijkheidseisen.  Onze  doelstelling  is om  een  redelijke  mate  van  zekerheid  te verkrijgen  dat  de

jaarrekening  vrij  van  materiële  afwijkingen  als gevolg  van  fouten  of  fraude  is. 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  contro1ewerkzaamheden  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  opzettelijkverkeerd

voorstellen  van  zaken  of  het  doorbreken  van  de interne  beheersing.

*  Hetverkrijgenvaninzichtindeinternebeheersingdierelevantisvoordecontro1emeta1sdoel

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 stichting.

*  Het  evalueren  van  de geschiktheid  van  de gebruikte  grondslagen  voor  financiële  verslaggeving

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

toelichtingen  die  daarover  in  de jaarrekening  staan.

*  Het  vaststellen  dat  de door  de raad  van  bestuur  gehanteerde  continuïteitsveronderstelling

aanvaardbaar  is. Ook  op  basis  van  de verkregen  controle-informatie  vaststellen  of  er

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

stichting  haar  bedrijfsactiviteiten  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  organisatie

haar  continuïteit  niet  langer  kan  handhaven.

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

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

onderliggende  transacties  en gebeurtenissen.

Wij  communiceren  met  de raad  van  toezicht  onder  andere  over  de geplande  reikwijdte  en timing  van

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

waaronder  eventuele  significante  tekortkomingen  in  de interne  beheersing.
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