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Stichting FPC Dr. S. van Mesdag

1. JAARREKENING 2019

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-19 31-dec-18
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 35.078.868 36.819.336
Financiële vaste activa 2 5.207 5.207
Totaal vaste activa 35.084.074 36.824.543

Vlottende activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBBC's 3 3.281.582 2.141.882
Vorderingen en overlopende activa 4 5.178.196 6.897.315
Liquide middelen 5 16.913.723 16.026.272
Totaal vlottende activa 25.373.502 25.065.469

Totaal activa 60.457.576 61.890.012

Ref. 31-dec-19 31-dec-18
€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 6 7.566.060 5.648.450

Voorzieningen 7 7.545.579 7.531.179

Langlopende schulden 8 28.128.272 29.459.987

Kortlopende schulden 9 17.217.666 19.250.396

Totaal passiva 60.457.576 61.890.012
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Stichting FPC Dr. S. van Mesdag

1.2 RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref. 2019 2018
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 11 48.695.294 45.433.471

Niet gebudgetteerde zorgprestaties 12 0 20.245

Subsidies 13 287.796 382.207

Overige bedrijfsopbrengsten 14 1.919.129 1.487.006

Som der bedrijfsopbrengsten 50.902.219 47.322.930

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 15 33.004.841 31.146.513

Afschrijvingen op materiële vaste activa 16 2.877.099 2.954.440

Overige bedrijfskosten 17 11.469.216 11.475.391

Som der bedrijfslasten 47.351.156 45.576.345

BEDRIJFSRESULTAAT 3.551.062 1.746.585

Financiële baten en lasten 18 -1.633.453 -1.718.111

RESULTAAT BOEKJAAR 1.917.610 28.474

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018
€ €

Toevoeging / onttrekking
Algemene reserve 1.917.610 0
Egalisatiereserve 0 28.474

1.917.610 28.474
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Stichting FPC Dr. S. van Mesdag

1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019
Ref. 2019 2018

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 3.551.062 1.746.585

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 16 2.877.099 2.954.440
- mutaties voorzieningen 7 14.400 751.411

2.891.499 3.705.851
Veranderingen in werkkapitaal:
- mutatie onderhanden werk DBBC's, ZZP en OVP 3 -1.139.700 202.072
- vorderingen 4 1.719.359 3.584.454
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 9 -2.070.234 1.542.728

-1.490.575 5.329.254
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.951.986 10.781.690

Ontvangen interest 18 2.892 12.981
Betaalde interest 18 -1.651.957 -1.736.056

-1.649.065 -1.723.074
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 3.302.921 9.058.616

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 1 -1.083.755 -1.242.542

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.083.755 -1.242.542

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden 8 -1.331.715 -1.553.335

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.331.715 -1.553.335

Mutatie geldmiddelen 887.451 6.262.740

Stand geldmiddelen per 1 januari 5 16.026.272 9.763.533
Stand geldmiddelen per 31 december 5 16.913.723 16.026.272
Mutatie geldmiddelen 887.451 6.262.739

0
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Stichting FPC Dr. S. van Mesdag

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.1 Algemeen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Covid-19

Deze jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2019.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd 
op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

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

De uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. Maatregelen die door diverse overheden 
zijn genomen om het virus in te perken hebben negatieve gevolgen voor de economische activiteiten in 
Nederland. Stichting FPC Dr. S. van Mesdag heeft een aantal maatregelen genomen om de effecten van het 
Covid-19-virus te bewaken en te voorkomen, zoals veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor de 
medewerkers en patiënten. 

Hierbij worden de aanwijzingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de richtlijnen van het RIVM 
gevolgd. Patiënten mogen geen bezoek meer ontvangen, verloven worden opgeschort en het bijwonen van 
zittingen wordt beperkt, overigens zonder de voortgang van de rechtsgang te belemmeren. De impact van deze 
corona-maatregelen op de patiënten en medewerkers is groot. Het beleid is erop gericht om corona buiten de 
kliniek te houden, de rust onder de patiënten te bewaren en continuïteit van veilige zorg te waarborgen. 

In dit stadium zijn de gevolgen voor de bedrijfsactiviteiten en de resultaten zeer beperkt. Het aanbod van 
patiënten vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid blijft onverminderd hoog, waardoor de uitbraak van 
Covid-19 tot nu toe nauwelijks van invloed is op de opbrengsten (minder dan 1% lager t.o.v. begroot) van 
Stichting FPC Dr. S. van Mesdag. Daar waar opbrengstdaling ontstaat, wordt dit veroorzaakt door het tijdelijk 
opschorten van de zorgprogramma’s, die deels in de resterende periode kunnen worden gecompenseerd. 

In de eerste vier maanden van 2020 zijn de opbrengsten met 3% gestegen t.o.v. dezelfde periode in 2019. De 
kosten stegen met minder dan 1%. De opbrengsten liggen daarmee op begrotingsniveau en de kosten zijn 3% 
lager dan begroot. Het operationele resultaat in de eerste vier maanden is daarmee positief en ligt boven 
begrotingsniveau.

Het effect op de liquiditeitspositie van dit moment is minimaal. Eind 2020/begin 2021 wordt een lichte daling van 
de liquiditeitspositie verwacht, maar blijven er voldoende liquiditeiten binnen Stichting FPC Dr. S. van Mesdag 
beschikbaar. Vooralsnog is er geen noodzaak om extra financiering aan te trekken bij onze banken of gebruik 
te maken van extra bevoorschotting die het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft toegezegd. Tevens zijn er 
geen aanwijzingen dat binnen 12 maanden na datum van het opmaken van de jaarrekening niet aan de 
convenanten van de banken zal worden voldaan. 

Aanvullend op de door Stichting FPC Dr. S. van Mesdag getroffen maatregelen, zoals toegelicht in de tweede 
paragraaf, is voor de periode tot en met mei 2021 een analyse opgesteld voor een negatief scenario waarin 
onverhoopt sprake zal zijn van een terugval in omzet en waar geen compenserende maatregelen tegenover 
staan. Ook op basis van deze scenarioanalyses blijkt dat voldoende liquiditeiten aanwezig zijn en wordt voldaan 
aan de convenanten van de banken. 
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Stichting FPC Dr. S. van Mesdag

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Stelselwijziging

Vergelijkende cijfers

Schattingswijziging

Gebruik van schattingen

Verbonden rechtspersonen

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

FPC Dr. S. van Mesdag heeft in het boekjaar de benodigde hoogte van de voorziening groot onderhoud 
opnieuw bepaald. Met ingang van 1 januari 2019 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden inzake de 
bepaling van de benodigde hoogte van de voorziening groot onderhoud. Deze is het gevolg van een in 2019 
herijkt meerjaren onderhoudsplan. Als gevolg van de schattingswijziging is in het verslagjaar € 539.000 
additioneel aan de voorziening groot onderhoud toegevoegd.

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. 

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 vanwege de overwegende bestuursinvloed.
FPC Dr. S. van Mesdag heeft geen invloed van betekenis over Phebe B.V.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar 
deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen

Stichting FPC Dr. S. van Mesdag heeft per 1 januari 2019 een stelselwijziging doorgevoerd en past vanaf 1 
januari 2019 de RJ 655 ‘Zorginstellingen’ toe in plaats van RJ640 ‘Organisaties zonder winststreven’. Omdat 
Stichting FPC Dr. S. Van Mesdag een WTZi-toekenning heeft is zij verplicht de Regelgeving verslaggeving 
WTZi en daarmee RJ655 toe te passen. De stelselwijziging heeft geen invloed op de waardering van de activa 
en passiva en resultaatsbepaling. De vergelijkende cijfers 2018 in de jaarrekening 2019 behoeven daarbij geen 
aanpassing.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met 
uitzondering van de schattingswijziging zoals hieronder toegelicht.

Naast bovengenoemde door Stichting FPC Dr. S. van Mesdag getroffen maatregelen zijn door het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid per brief van d.d. 27 maart 2020 maatregelen aangekondigd om het risico voor 
instellingen te minimaliseren. Deze maatregelen zullen door het Ministerie nader worden uitgewerkt. De 
maatregelen zien toe op:
 -Financiering van extra kosten;
 -Het op peil houden van liquiditeit;
 -Compensatie van omzetderving;
 -Een tijdelijke versoepeling van verantwoording.

Stichting FPC Dr. S. van Mesdag verwacht geen gebruik te hoeven maken van deze maatregelen.

Het beleid en het advies van de diverse nationale instellingen zal blijvend gevolgd worden. Op basis van de 
wijzigingen worden impactanalyses uitgevoerd. Er wordt een uiterste inspanning geleverd om de 
behandelactiviteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten, zonder daarbij de gezondheid van medewerkers 
en patiënten in gevaar te brengen. 

Op basis van de op dit moment bekend zijnde feiten en omstandigheden en de mogelijke scenario’s over hoe 
het Covid-19-virus en overheidsmaatregelen zich naar aanleiding daarvan kunnen ontwikkelen, heeft de directie 
vastgesteld dat het gebruik van de continuïteitsveronderstelling passend is, en dat er geen sprake is van een 
materiële onzekerheid als gevolg van Covid-19 over het vermogen van de onderneming om de 
bedrijfsactiviteiten voort te zetten. Hoewel onzeker, zijn wij op dit moment niet van mening dat de gevolgen van 
het Covid-19-virus een materieel negatief effect zullen hebben op onze financiële conditie of liquiditeit.
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Stichting FPC Dr. S. van Mesdag

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Immateriële en materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 
• Software en licenties :  25,0%
• Bedrijfsgebouwen      :   3,3%
• Verbouwingen           :  10,0%
• Installaties                :  10,0% 
• Inventarissen             :  10,0% - 25,0%

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 
waartoe het actief behoort.

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.

FPC Dr. S. van Mesdag heeft per jaareinde een kapitaalbelang van 12,5% 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 wordt de reële waarde toegepast. Indien sprake is van een duurzame 
waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde. Afwaardering vindt plaats ten laste van 
de resultatenrekening.

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.

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.

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-waardeverminderingsverlies 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. 

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder 
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De 
verkrijgingsprijsbetreft de inkoopprijs en eventuele bijkomende kosten.
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Stichting FPC Dr. S. van Mesdag

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Financiële instrumenten

Afgeleide financiële instrumenten

Financiële instrumenten en risicobeheersing

FPC Dr. S. van Mesdag loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste 
activa, debiteuren en overige vorderingen, liquide middelen. Het kredietrisico is geconcentreerd bij een beperkt 
aantal tegenpartijen, waaronder het ministerie van Justitie en Veiligheid de grootste tegenpartij is. Het Ministerie 
maakt deel uit van de Rijksoverheid. De blootstelling aan kredietrisico van de stichting wordt hoofdzakelijk 
bepaald door de individuele kenmerken van de afzonderlijke afnemers. Daarnaast houdt het management ook 
rekening met het risico op wanbetaling van verschillende soorten debiteuren. Het kredietrisico wordt daardoor 
als zeer beperkt geacht. 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.

De reële waarde van de financiële instrumenten benadert de boekwaarde.

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten 
tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

De verstrekker van de renteswap heeft de mogelijkheid, om in specifieke niet nader omschreven situaties, een 
aanvullende dekking te vragen.

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.

Rente- en liquiditeitsrisico's

Kredietrisico

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.

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 kredietinstellingen) heeft FPC Dr. S. van Mesdag een renteswap gecontracteerd, zodat zij 
per saldo een vaste rente betaalt. Per financieringsbesluit 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. 
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Onderhanden werk uit hoofde van DBBC's

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening substantieel bezwarende functies

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorzieningen groot onderhoud

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 voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van 
gebouwen, installaties, terreinen e.d. gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is 
gebaseerd op nominale waarde.

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 1,6%.

De voorziening wordt gevormd voor de in te toekomst te verwachte uitgaven inzake verlof gebaseerd op de 
regeling substantieel bezwarende functie. De voorziening is gevormd op basis van nominale waarde. De 
berekening is gebaseerd op toegezegde rechten, mate van verwachte uitnutting als ook de blijfkans en leeftijd 
van betreffende medewerkers.

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

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen 
onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde.

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.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Lease

1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Overheidssubsidies

Personele kosten

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. 

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag 
van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding 
waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden 
bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de 
dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden 
bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden 
gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 
verantwoord.

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen gelden zodra deze zijn 
ontvangen. Subsidies ter compensatie van gemaakte kosten worden systematisch in de resultatenrekening 
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 resultatenrekening 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.

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één 
jaar. 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 de geamortiseerde kostprijs. 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-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

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. 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Als de stichting optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. 
Leasebetalingen inzake de operationale lease worden ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht.

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 kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. Kortlopende schulden worden 
bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 

Overige bedrijfsopbrengsten
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen

Financiële baten en lasten
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.

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.

FPC Dr. S. van Mesdag heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. De pensioenregeling is 
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). 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 betaalt hiervoor premies waarvan circa 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 dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe 
regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad.  De 
dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal 
de dekkingsgraad minder sterk schommelen. De gemiddeldedekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden is 
95,3% (website PFZW). FPC Dr. S. van Mesdag 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. 
FPC Dr. S. van Mesdag heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van boekjaar in de 
jaarrekening verantwoord als personeelskosten. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende 
activa indien deze tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet 
betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Toelichting op het kasstroomoverzicht

1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en 
regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 
rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op 
de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. 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.

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.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

1. Materiële vaste activa
31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 30.794.483 32.171.081
Machines en installaties 2.774.751 3.259.891
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.070.614 1.195.735
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 439.020 192.629

Totaal materiële vaste activa 35.078.868 36.819.336

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2019 2018
€ €

Boekwaarde per 1 januari 36.819.336 38.568.341
Bij: investeringen 1.136.630 1.205.435
Af: afschrijvingen 2.872.316 2.954.440
Af: desinvesteringen 4.783 0

Boekwaarde per 31 december 35.078.868 36.819.336

Toelichting:

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Deelnemingen 5.207 5.207

Totaal financiële vaste activa 5.207 5.207

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2019 2018
€ €

Boekwaarde per 1 januari 5.207 5.207

Boekwaarde per 31 december 5.207 5.207

Toelichting:

Het hoofdcomplex met bijbehorend terrein en gebouwdeel Helperdiep met bijbehorend terrein dienen als zekerheid voor de 
hypothecaire leningen zoals die zijn verstrekt door de financiers. Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de 
bedrijfsgebouwen is een voorziening groot onderhoud gevormd. De 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.

FPC Dr. S. van Mesdag heeft een kapitaalbelang van 12,5% in Phebe B.V. gevestigd te Groningen. Er is sprake van een duurzame 
verbondenheid met de rechtspersoon zonder dat er sprake is van invloed van betekenis.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

3. Onderhanden werk uit hoofde van DBBC's

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Onderhanden werk DBBC's 23.955.580 22.815.880
Ontvangen voorschotten -20.673.998 -20.673.998

Totaal onderhanden werk 3.281.582 2.141.882

De specificatie per categorie DBBC-producten
 is als volgt weer te geven:

Gerealiseer-
Stroom DBBC's de kosten en Af: Bij: Saldo per

toegereken- ontvangen herrubricering 31-dec-19
de winst voorschotten

€ € € €

23.955.580 20.673.998 0 3.281.582

Totaal (onderhanden werk) 23.955.580 20.673.998 0 3.281.582

4. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Vorderingen op debiteuren 112.865 76.903
Vordering op ministerie van Justitie en Veiligheid 627.611 554.992
Nog te factureren omzet DBBC's en overige zorgproducten 3.725.385 5.565.686
Reis- en salarisvoorschotten 1.353 7.917
Nog te ontvangen bedragen 446.768 452.145
Overige overlopende activa 84.107 57.472
Vooruitbetaalde bedragen 180.107 182.201

Totaal Vorderingen en overlopende activa 5.178.196 6.897.315

Toelichting:
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 2019 is de nog te factureren omzet DBBC's, OVP's en ZZP's € 3.725.000. Een daling ten opzichte 
van 31 december 2018 van ruim € 1,8 miljoen (2018: € 5.566.000). In 2019 is de procedure voor het factureren van DBBC's 
gewijzigd, waardoor DBBC's sneller gefactureerd kunnen worden. 

Onderhanden werk DBBC's
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Bankrekeningen 16.912.789 16.025.898
Kassen 934 375

Totaal liquide middelen 16.913.723 16.026.272

Toelichting:

PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Algemene reserve 4.370.100 2.162.006
Egalisatiereserve 3.195.960 3.486.444
Totaal eigen vermogen 7.566.060 5.648.450

Eigen vermogen Algemene Egalisatie- Totaal
Het verloop is als volgt weer te geven: reserve reserve saldo

€ € €

Stand per 1 januari 2018 1.510.540 4.109.436 5.619.976
Resultaatsbestemming 0 28.474 28.474
Overige mutaties 651.466 -651.466

Stand per 31 december 2018 2.162.006 3.486.444 5.648.450

Resultaatsbestemming 1.917.610 0 1.917.610
Overige mutaties 290.484 -290.484 0

Totaal eigen vermogen per 31 december 2019 4.370.100 3.195.960 7.566.060

Toelichting:

De liquide middelen zijn direct opeisbaar. FPC Dr. S. van Mesdag voert beheer over gelden van justitieel ingeslotenen voor een 
bedrag van € 540.000 ultimo 2019 (ultimo 2018: € 475.000) 
Het kassaldo is gestegen naar € 934. Het is niet mogelijk om contant te betalen binnen de instelling.

De hoogte van de egalisatiereserve wordt bepaald aan de hand van de subsidievaststellingen voorgaande jaren door het ministerie 
van Justitie en Veiligheid en is gemaximeerd op 10% van deze subsidievaststelling. De subsidievaststellingen over de jaren 2015, 
2016, 2017 en 2018 zijn nog niet definitief. Voor de jaren 2015 en 2016 lopen bezwaar- en beroepsprocedures. De verwachting is 
dat de definitieve subsidievaststellingen, na afronding van de bezwaar- en beroepsprocedures, niet zullen leiden tot overschrijding 
van het maximum.

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet Forensische Zorg van kracht geworden, waarmee de subsidierelatie met het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid tot een einde komt en wijzigt naar een aanbestedingsrelatie. Op basis van de Algemene wet bestuursrecht, 
zou de verkregen subsidie, ter hoogte van de egalisatiereserve teruggevorderd kunnen worden door het Ministerie. Het Ministerie 
heeft, door middel van een conceptovereenkomst, laten weten de terugvordering te compenseren door hier een eenmalige 
vergoeding tegenover te stellen.  Doordat de subsidievaststellingen over genoemde jaren nog niet definitief zijn, wordt de 
terugvordering en de daarmee toegezegde compensatie nog niet geëffectueerd. De egalisatiereserve blijft derhalve per 
balansdatum gehandhaafd voor afwikkeling in de toekomst. Per balansdatum is de hoogte van de egalisatiereserve herijkt op € 3,2 
miljoen. Het verschil van € 290.000 is toegevoegd aan de algemene reserve door middel van een overige mutatie.                                                                                                                                                                                                        

Het resultaat wordt ten gunste van de algemene reserve gebracht. 
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

PASSIVA

7. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

Substantieel bezwarende functies 5.577.405 428.000 617.254 0 5.388.152
Jubilea 310.000 55.696 35.696 0 330.000
Groot onderhoud 1.643.773 686.724 434.407 68.663 1.827.427

Totaal voorzieningen 7.531.179 1.170.420 1.087.357 68.663 7.545.579

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2019

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) € 988.000
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) € 6.557.579
hiervan > 5 jaar € 4.904.000

Toelichting voorziening substantieel bezwarende functies:
In de verzelfstandigingsovereenkomst van het FPC Dr. S. van Mesdag per 01-01-2008 zijn afspraken gemaakt over een non-
activiteitenregeling (substantieel bezwarende functies). Het betreft een groep medewerkers (zogenaamde executieven) met een 
dienstverband op 1-1-2008. Er zijn 27 medewerkers welke per jaareinde (deels) gebruik maken van de regeling. Negen 
medewerkers mogen gebruik maken van de regeling, maar hebben dit (nog) niet gedaan. Er zijn 128 medewerkers welke, volgens 
de nu geldende afspraak tussen 2020 en 2052, gebruik mogen maken van de non-activiteitenregeling. De uitgaven in 2019 in het 
kader van de substantieel bezwarende functie regeling zijn ten laste van de voorziening gebracht. Voor de dotatie aan de 
voorziening is de opbouwmethode gevolgd op een dusdanige wijze dat de toekomstige verplichtingen op enig moment zijn afgedekt. 
In de berekening van de benodigde voorziening wordt rekening gehouden met een vertrekkans van medewerkers en het niet 
deelnemen van medewerkers aan de regeling.

De contante waarde van de voorziening is ultimo 2019: € 11.449.000 (ultimo 2018: € 12.184.000) bij een disconteringsvoet van 
1,6% (2018: 1,6%). Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in 2016 eenmalig een subsidie verstrekt van € 2 miljoen ter 
ontlasting van de exploitatie als gevolg van de regeling en de hiermee gemoeid gaande lasten vanuit de fiscale “regeling vervroegde 
uittreding” in de komende jaren. Deze subsidie is overeenkomstig de toekenningsbrief van het ministerie volledig toegekend aan de 
voorziening. Hiermee is de voorziening hoger dan de werkelijke verplichting per jaareinde 2019. De werkelijke verplichting zonder 
rekening te houden met de ontvangen subsidie bedraagt € 4.388.000.

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek groot onderhoud van de gebouwen, 
gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan. De voorziening is gebaseerd op de nominale waarde en wordt jaarlijks herijkt op basis 
van actuele gegevens. In 2019 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden die is toegelicht bij de waarderingsgrondslagen. Als 
gevolg van de schattingswijziging is in het verslagjaar € 539.000 additioneel aan de voorziening groot onderhoud toegevoegd.

Toelichting voorziening jubilea:

Toelichting voorziening groot onderhoud:

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde 
voor in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen.De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1,6% (2018: 1,6%). De berekening 
is gebaseerd op blijfkans en leeftijd. De mutatie als gevolg van de disconteringsvoet is verwerkt via de dotatie van de voorziening.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

8. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Schulden aan banken 28.128.272 29.459.987

Totaal langlopende schulden 28.128.272 29.459.987

Het verloop is als volgt weer te geven: 2019 2018
€ €

Stand per 1 januari 31.013.322 32.566.656
Af: aflossingen 1.331.715 1.553.335

Stand per 31 december  29.681.607 31.013.322

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.553.335 1.553.335

Stand langlopende schulden per 31 december 28.128.272 29.459.987

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

31-dec-19 31-dec-18
€ €

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.553.335 1.553.335
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 28.128.272 29.459.987
hiervan > 5 jaar 21.914.933 23.246.648

Toelichting:
FPC Dr. S. van Mesdag heeft een tweetal leningen afgesloten waarbij hypothecaire zekerheid is verstrekt op het hoofdcomplex met 
bijbehorend terrein en gebouwdeel Helperdiep met bijbehorend terrein. In 2019 is er € 221.620 minder afgelost dan voorgaand jaar. 
Dit komt doordat aflossing 4e kwartaal 2019 op 2 januari 2020 door de ING bank is afgeschreven in plaats van op 31 december 
2019. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Voor een nadere toelichting op de langlopende 
schulden wordt verwezen naar bijlage 1.7.1 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 2009 afgesloten renteswap heeft eind 2019 een negatieve waarde 
van € 3.874.000  (ultimo 2018: € 3.636.000 negatief), een hoofdsom van € 20.000.000 en een looptijd van 20 jaar. De renteswap is 
gekoppeld aan een lening bij de Rabobank van € 20.000.000. Voor een nadere toelichting op de renteswap wordt verwezen naar 
bijlage 1.7.2 Overzicht renteswap.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

9. Kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Crediteuren 806.726 1.443.221
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 1.553.335 1.553.335
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.719.577 1.556.262
Vakantiegeld 1.012.050 973.029
Vakantiedagen 2.303.284 2.307.008
Rekening courant Justitëel ingeslotenen 539.912 475.565
Nog te betalen bedragen ministerie van Justitie en Veiligheid 1.173.349 833.012
Teveel ontvangen gelden ministerie van Justitie en Veiligheid 5.688.116 8.356.443
Schulden aan verbonden partijen 253.756 164.991
Overige vooruitontvangen bedragen 33.280 34.576
Nog te betalen bedragen 2.134.281 1.552.954

Totaal kortlopende schulden 17.217.666 19.250.396

Toelichting:

10. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Huur en lease verplichtingen

Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van operationele leases en huurovereenkomsten als volgt gespecificeerd:
Te betalen: €
Binnen één jaar 134.507
Tussen één en vijf jaar 331.572
Meer dan vijf jaar 419.958
Totaal 886.036

Gedurende het verslagjaar zijn in de resultatenrekening verwerkt:
€

Huur en lease betalingen 83.258
Totaal 83.258

Als gevolg van materiële nacontroles door het Ministerie van Justitie en Veiligheid op de gedeclareerde zorgprestaties kunnen 
correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. Momenteel loopt er een onderzoek door het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid ten aanzien van de verblijfsintensiteit. De verwachting is dat uit het onderzoek geen significante correcties noodzakelijk 
zijn, waardoor geen verplichtingen zijn opgenomen in de balans. 

De schuld aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid bedraagt ultimo boekjaar € 6,9 miljoen. Dit bedrag bestaat voor € 1,2 miljoen 
uit een reservering voor verrekenbedragen NHC over de jaren 2015-2017, waarvoor inmiddels een beschikking van het Ministerie is 
ontvangen. De resterende positie ziet toe op de afwikkeling van de jaren 2016-2018. Aangezien de wijze van vaststellen van de 
grondslag en verrekening over de jaren 2016-2018 nog moet worden bepaald door het Ministerie bestaat onzekerheid over de 
afwikkeling ervan.

Met het Ministerie van Justitie en Veiligheid lopen beroep- en bezwaarprocedures inzake de vaststelling van de subsidievaststelling 
welke bepalend is voor de hoogte van de egalisatiereserve ultimo boekjaar 2018 en de daar eventueel uit voortvloeiende 
betalingsverplichting. Voor het jaar 2015 is een beroepsprocedure ingesteld tegen het besluit ultimo 2015 de egalisatiereserve op € 
2,6 miljoen vast te stellen. Voor het jaar 2016 is bezwaar gemaakt tegen de bepaling van de hoogte van de egalisatiereserve ultimo 
2016 op € 2,9 miljoen. De verwachting is dat beide procedures tot een terugbetalingsverplichting van nihil zullen leiden.

Beroep- en bezwaarprocedures met het Ministerie van Justitie en Veiligheid

In 2019 is een huurverplichting, ingaande 1 april 2020 met een looptijd van 10 jaar, aangegaan met Stichting Lentis. Dit betreft een 
huurlocatie voor uitbreiding van het aantal bedden Beschermd Wonen. Het huurbedrag voor een volledig jaar bedraagt                    
€ 80.000.

De kortlopende 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 € 540.000. De 
beheertermijn is afhankelijk van diverse factoren, welke niet goed voorspelbaar zijn en gedeeltelijk niet beïnvloedbaar zijn door 

FPC Dr. S. van Mesdag. Derhalve is het gehele bedrag opgenomen onder de kortlopende schulden.

Onzekerheden opbrengstverantwoording
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1.6 MUTATIEOVERZICHT (IM)MATERIËLE VASTE ACTIVA

Immateriële Grond Gebouwen Ver- Installaties Inventaris Onderh. Totaal

vaste activa bouwingen Projecten

€ € € € € € € €

Stand per 1 januari 2019

- aanschafwaarde 738.826 6.535.772 34.885.688 4.025.927 12.586.324 8.262.786 192.629 67.227.953

- cumulatieve afschrijvingen 738.826 0 11.048.385 2.227.923 9.326.432 7.067.050 0 30.408.617

  

Boekwaarde per 1 januari 2019 0 6.535.772 23.837.303 1.798.005 3.259.892 1.195.735 192.629 36.819.336

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 0 29.817 96.444 287.550 722.820 1.136.630

- afschrijvingen 0 0 1.162.856 291.313 909.587 508.559 0 2.872.316

- geactiveerde onderhanden projecten 0 0 0 47.756 331.589 97.085 -476.429 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 738.826 0 0 0 125.046 2.007.379 0 2.871.252

  cumulatieve afschrijvingen 738.826 0 0 0 121.460 2.006.182 0 2.866.469

  per saldo 0 0 0 0 3.586 1.197 0 4.783

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 -1.162.856 -213.741 -485.141 -125.121 246.391 -1.740.469

Stand per 31 december 2019

- aanschafwaarde 0 6.535.772 34.885.688 4.103.500 12.889.310 6.640.042 439.020 65.493.332

- cumulatieve afschrijvingen 0 0 12.211.242 2.519.236 10.114.559 5.569.428 0 30.414.464

Boekwaarde per 31 december 2019 0 6.535.772 22.674.447 1.584.264 2.774.751 1.070.614 439.020 35.078.868

Afschrijvingspercentage 25,0% 0,0% 3,3% 10,0% 10,0% Divers zie spec. n.v.t.

Specificatie afschrijvingspercentages inventaris

Hardware 25,0%

Inventaris patiëntenkamers 20,0%

Vervoersmiddelen 20,0%

Inventaris kantoor 12,5%

Inventaris dagbesteding 10,0%

Overige inventaris 20,0%
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BIJLAGE 1.7 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2019

1.7.1 Overzicht langlopende schulden

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort 
lening

Werke-
lijke-
rente

Restschuld 
31-dec-18

Nieuwe 
leningen in 
2019

Aflossing in 
2019

Restschuld 
31-dec-19

Restschuld over 5 
jaar

Resterende 
looptijd in jaren 
eind 2019

Aflos-
sings-
wijze

Aflossing in 
2020

Gestelde 
zekerheden

€ % € € € € € €

ING bank 20-12-07 26.600.000 30 rentevast 4,90% 16.846.667 0 665.047 16.181.620 11.748.286 18 Lineair 886.667 hypotheek

Rabobank 9-11-09 20.000.000 30
variabel 
met swap * 14.166.655 0 666.668 13.499.987 10.166.647 20 Lineair 666.668 hypotheek

Totaal 46.600.000 31.013.322 0 1.331.715 29.681.607 21.914.933 1.553.335 

Toelichting:

1.7.2 Overzicht Renteswap

Renteswap Bank Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Transactie 
datum

Eind-
datum

Te 
ontvangen 
variabele 
rente

Te betalen 
vaste rente

Markt-
waarde       

31-dec-19

Effectiviteit 
hedge

€ % € %

CD45135310 RABO 20.000.000 20 27-02-09 1-04-29
3-mnd 
euribor

3,92% -3.824.946 100%

Toelichting:

* Op 9 november 2009 is een lening van € 20.000.000 bij de Rabobank afgesloten. Aflossing van de lening is op basis van een 30 jarige looptijd. De voorwaarden 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 voorwaarden zijn voor een periode van 10 jaar 
vastgelegd. Ten behoeve van de rentestabilisatie is een renteswap met een duur van 20 jaar gekoppeld aan de lening.

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:

* Op 27 februari 2009 is een renteswap van € 20.000.000 bij de Rabobank afgesloten. Deze renteswap is aangegaan voor een periode van 20 jaar. De voorwaarden voor de lening bij de Rabobank 
worden periodiek herzien. Op 24 mei 2016 zijn de voorwaarden voor het laatst herzien, deze voorwaarden zijn voor een periode van 13 jaar vastgelegd. 
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2019

BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Ministerie van Justitie en Veiligheid - DBBC opbrengsten 47.699.788 44.487.304
Ministerie van Justitie en Veiligheid - ZZP opbrengsten 995.506 946.167

Totaal 48.695.294 45.433.471

Toelichting:

12. Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Overige zorgprestaties 0 20.245

Totaal 0 20.245

13. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Subsidies in het kader van opleidingen en stages 189.586 281.612
Overige subsidies - Europees Sociaal Fonds (ESF) 98.210 100.595

Totaal 287.796 382.207

Toelichting:

14. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Toelagen budgetbrief 882.945 251.006
Overige opbrengsten 1.036.184 1.236.000

Totaal 1.919.129 1.487.006

Toelichting:

De omzetverantwoording DBBC, voorzien van accountantsverklaring, is met betrekking tot de boekjaren vóór 2019 aangeleverd bij het 
ministerie van Justitie en Veiligheid en verwerkt in de jaarrekening. De omzetverantwoording boekjaar 2017 en 2018 dienen nog 
definitief te worden goedgekeurd door het Ministerie. Hieruit zouden correcties kunnen voortkomen. Uit intern uitgevoerde 
werkzaamheden op de DBBC’s zijn geen significante gebreken gebleken. Als gevolg van materiële nacontroles door het Ministerie 
kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog 
onzeker. Momenteel loopt er een onderzoek door het Ministerie van Justitie en Veiligheid ten aanzien van de verblijfsintensiteit. De 
verwachting is dat uit het onderzoek geen significante correcties noodzakelijk zijn, waardoor geen verplichtingen zijn opgenomen in de 
balans. 

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 boekjaren 2018 en 2019 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.

In 2019 is een bedrag van € 581.000 toegekend over de jaren 2015 tot en met 2018, inzake zak- en kleedgeld en Commissie van 
Toezicht. 
Deze zijn verantwoord bij de toelagen budgetbrief.
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2019

LASTEN

15. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Lonen en salarissen 23.343.101 22.707.075
Sociale lasten 3.740.849 3.391.071
Pensioenpremies 2.329.196 2.232.183
Andere personeelskosten 2.223.807 1.728.955
Subtotaal 31.636.953 30.059.284

Personeel niet in loondienst 884.193 687.667
Dotaties en vrijval voorzieningen 483.696 399.563

Totaal personeelskosten 33.004.841 31.146.513

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden:
Directie en staf 49 50
Patiëntenafdelingen inclusief dagbesteding 241 223
Behandeling en begeleiding 55 62
Integrale veiligheid en behandelondersteuning 67 67
Personeel, Opleiding & Ontwikkeling en Bedrijfsvoering 57 59
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 469 461

Toelichting:

16. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 2.877.099 2.954.440

Totaal afschrijvingen 2.877.099 2.954.440

17. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.487.675 1.378.246
Algemene kosten 2.864.074 2.791.638
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 4.943.185 4.672.519
Onderhoud en energiekosten 1.556.221 1.593.988
Dotaties en vrijval voorzieningen 618.061 1.039.000

Totaal overige bedrijfskosten 11.469.216 11.475.391

18. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Rentebaten 3.132 2.931
Subtotaal financiële baten 3.132 2.931

Rentelasten swap -579.941 -606.073
Rentelasten leningen -1.056.643 -1.114.969
Subtotaal financiële lasten -1.636.585 -1.721.042

Totaal financiële baten en lasten -1.633.453 -1.718.111

19. Buitengewone baten en lasten

Er zijn geen medewerkers werkzaam buiten Nederland.
Per 1 januari 2019 is een nieuw organogram vastgesteld, waarbij een aantal verschuivingen binnen de te onderscheiden afdelingen zijn 
opgetreden. De vergelijkende cijfers zijn aangepast op basis van deze hernieuwde indeling van de formatie.
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2019

19. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

 Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen drs. M.R.S. drs. A.H. drs. P. drs. ir.  J.C. drs. H.J.
met dienstbetrekking (bedragen in euro's) Sitalsing Storm MBA Littooij Lens Beintema

Voorzitter RvB Lid RvB Lid RvB Directeur 
Algemene 

Zaken

Directeur 
behandelzake

n
01/01 - 30/09 01/07 – 31/12 15/10 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 - 31/12

0,15 0,15 0,12 0,70 0,70
ja ja ja ja ja

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 117.379 126.118
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 8.121 9.335

21.216 14.594 4.765 125.500 135.453

21.765 14.669 4.975 135.800 135.800

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

21.216 14.594 4.765 125.500 135.453

01/01 - 31/12 n.v.t. n.v.t. 01/02 - 31/12 01/01 - 31/12
0,15 n.v.t. n.v.t. 0,7 0,70

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

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 100.407 122.853
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 7.318 9.178

28.350 n.v.t. n.v.t. 107.726 132.031

28.350 n.v.t. n.v.t. 121.064 132.300

ja ja ja ja ja
ja ja ja ja ja

nee nee nee nee nee

Bezoldiging 2019

Omvang dienstverband 2018 in fte

Beloning inclusief onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Individueel WNT-maximum 2019

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 2019

Gegevens 2018
Duur dienstverband in 2018

Functie

Duur dienstverband in 2019
Omvang dienstverband in fte
Dienstbetrekking

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 
beide instellingen de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector van toepassing is, past FPC Dr. S. van 
Mesdag de klassenindeling toe die geldt voor Bestuursstichting Lentis als geheel, in casu klasse V.

Het bezoldigingsmaximum in 2019 volgens de WNT is voor FPC Dr. S. van Mesdag € 194.000. 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 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van 
Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van 
het dienstverband.
De voorzitter 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 topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2019 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. In 2019 zijn geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden 
gerapporteerd.

Totaal  bezoldiging 2018

Individueel WNT-maximum 2018

Tevens werkzaam bij andere WNT-instelling
Lentis Maatschappelijke Onderneming

Dienstbetrekking

Bezoldiging 2018
Beloning incl. onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
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1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2019

Leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking (bedragen in euro's)

2019 2018
15/10 – 31/12 n.v.t.

3 n.v.t.

Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 187 € 182
Maxima op basis van de normbedragen per maand 77.700 n.v.t.
Individueel toepasselijke maximum gehele periode 9.537 n.v.t.

9.537 n.v.t.

Ja n.v.t.
9.446 n.v.t.
9.446 n.v.t.
n.v.t. n.v.t.

9.446 n.v.t.

Toelichting leidinggevende topfunctionarissen:

Toezichthoudende topfunctionarissen dr. P.C. Lerk ir. E. drs. L.P. mr. H. mr. E.A.O.
(bedragen in euro's) Sinnema Middel Rappa-Velt Muurmans MBA
Functie(s) Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT
Duur dienstverband in 2019 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Totale bezoldiging 2019 16.479 11.087 10.986 10.986 11.414
Individueel WNT-maximum 2019 29.100 19.400 19.400 19.400 19.400
-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2018
Duur dienstverband in 2018 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Totale  bezoldiging 2018 16.055 10.720 10.703 10.703 10.928
Individueel WNT-maximum 2018 28.350 18.900 18.900 18.900 18.900

1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2019

20. Honoraria onafhankelijke accountant 2019 2018
€ €

De honoraria van de onafhankelijke accountant over 2019 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 87.120 63.525
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Subsidie) 6.504 18.997
3 Fiscale advisering 32.943 0
4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria onafhankelijke accountant 126.567 82.522

Toelichting:

21. Transacties met verbonden partijen

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

dr. R. Verheul

Voorzitter RvB

Bezoldiging in de betreffende periode

Functie(s)

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

Individueel WNT-maximum 

Bezoldiging 

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

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 heeft. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders 
en leidinggevende functionarissen.

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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1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting FPC Dr. S. van Mesdag heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de vergadering
van 26 mei 2020.

De Raad van Toezicht van de Stichting FPC Dr. S. van Mesdag heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering
van 26 mei 2020.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

De uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. Dit heeft geen invloed op de situatie per balansdatum en Stichting 
FPC Dr. S. van Mesdag verwacht vooralsnog geen materieel negatief effect op de financiële conditie of liquiditeit van de stichting. 
De maatregelen zoals die door diverse overheden genomen zijn om het virus in te perken hebben in dit stadium een beperkt gevolg voor 
de bedrijfsactiviteiten en resultaten van Stichting FPC Dr. S. van Mesdag. Wij verwijzen tevens naar de toelichting in paragraaf               
Covid-19.

Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

W.G. W.G.
drs. L.P. Middel ir. E. Sinnema
Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

W.G. W.G.
mr. E.A.O. Muurmans MBA mr. H. Rappa-Velt

W.G. W.G.
dr. R. Verheul drs. A.H. Storm MBA
Voorzitter Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur

W.G.
drs. P. Littooij
Lid Raad van Bestuur
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2 OVERIGE GEGEVENS
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2  OVERIGE GEGEVENS

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

2.2 Nevenvestigingen

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

2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

In de statuten is bepaald, conform artikel 2, dat de stichting geen winstoogmerk heeft. Eventueel behaalde 
overschotten komen ten goede aan de stichting.
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PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Leonard Springerlaan 35, 9727 KB Groningen, Postbus 8060, 
9702 KB Groningen 
T: 088 792 00 50, F: 088 792 94 24, www.pwc.nl 
  

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Jaarr ekeni ng 
31 december 2019 
1 januari 2019 
Stichting Forensisch Psychi atrisch Centr um Dr. S. van M esdag  
Control e 
Goedkeurend 
30355882A034 
Nummer uit D B ( nog te doen)  
Create 

Aan: de raad van bestuur en de raad van toezicht van Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum  
Dr. S. van Mesdag  

  

 

Verklaring over de jaarrekening 2019 
  

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 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling 
verslaggeving WTZi. 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag te 
Groningen (‘de stichting’) gecontroleerd. 

De jaarrekening bestaat uit: 
• de balans per 31 december 2019; 
• de resultatenrekening over 2019; 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 de 
Regeling verslaggeving WTZi. 

  

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet Normering Topinkomens (WNT) 2019 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. 

Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag zoals vereist 
in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en 
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan 
aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
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Benadrukking van de onzekerheid in verband met de effecten van het 
coronavirus (Covid-19) 
Wij wijzen op de toelichting in de paragraaf Covid-19 van de jaarrekening waarin de raad van bestuur 
de mogelijke invloed en gevolgen van het coronavirus (Covid-19) op de stichting en op de omgeving 
waarin de stichting opereert alsmede de genomen en geplande maatregelen om met deze 
gebeurtenissen en omstandigheden om te gaan heeft beschreven. In deze toelichting is ook beschreven 
dat er nog steeds onzekerheden bestaan en dat het daarom op dit moment redelijkerwijs niet goed 
mogelijk is om de toekomstige effecten in te schatten. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot 
de aangelegenheid. 

  

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, 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. 

 

Verklaring over de in de jaarrekening opgenomen andere 
informatie 
  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarrekening andere informatie, 
die bestaat uit: 
• 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 de Regeling verslaggeving WTZi is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,  
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling verslaggeving WTZi en 
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de 
overige gegevens in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. 
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Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
en de accountantscontrole 
  

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht 
voor de jaarrekening 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor: 
• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de 

Regeling verslaggeving WTZi; en voor 
• een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van 

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

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het 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 verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de stichting. 

  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de 
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten 
en een controleverklaring uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen. 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 van materieel belang 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, 26 mei 2020 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
 
Origineel getekend door C.R. Alserda AA 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2019 
van Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van 
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 verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de 
jaarrekening 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.  
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de 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. 




