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1.1 JAARREKENING 
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1.1.1 Balans per 31 december 2019 

 

 

  

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

* € 1.000 * € 1.000

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2 4.430 3.048

Financiële vaste activa 3 8.922 8.949

Totaal vaste activa 13.352 11.997

Vlottende activa

Debiteuren en overige vorderingen 7 12.280 13.126

Liquide middelen 9 11.020 10.979

Totaal vlottende activa 23.300 24.105

Totaal activa 36.652 36.102

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

* € 1.000 * € 1.000

PASSIVA

Eigen vermogen 10

Algemene en overige reserves 14.888 14.454

Totaal eigen vermogen 14.888 14.454

Voorzieningen 11 2.683 4.039

Langlopende schulden (nog voor meer 12 8.498 8.765

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 13 10.583 8.844

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 10.583 8.844

Totaal passiva 36.652 36.102
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1.1.2 Staat van baten en lasten  over 2019 

 

 

  

  

 

  

Ref. 2019 2018

* € 1.000 * € 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 16 58.173 57.377

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 17 1.017 670

Overige bedrijfsopbrengsten 18 8.163 7.305

Som der bedrijfsopbrengsten 67.353 65.352

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 49.270 47.078

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 518 469

Overige bedrijfskosten 22 18.302 17.485

Som der bedrijfslasten 68.090 65.032

BEDRIJFSRESULTAAT -737 320

Financiële baten en lasten 23 295 288

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN -442 608

Belastingen 24

RESULTAAT NA BELASTINGEN -442 608

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

* € 1.000 * € 1.000

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene reserve -440 3.441

Transitiereserve -2.831

Don Bosco Noodfonds -2 -2
-442 608
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1.1.3 Kasstroomoverzicht over 2019 

 

 

  

Ref. 2019 2018

* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -737 320

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 20, 21 518 469

- mutaties voorzieningen 11 -1.356 727

- vrijval voorziening naar algemene reserve 10,11 877

- boekresultaten afstoting vaste activa 18

39 1.196

Veranderingen in werkkapitaal:

- vorderingen 7 846 3.378

- kortlopende schulden (excl. schulden aan 

banken) 13 1.739 -917

2.585 2.461

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.887 3.977

Ontvangen interest 23 9 11

Betaalde interest 23 -296 -306

Betaalde winstbelasting 24

Baten financial lease 24 582 583

Afrondingsverschil 24 -1

294 288

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.181 4.265

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 2 -1.900 -686

Desinvesteringen materiële vaste activa 2 15

Verwervingen deelnemingen en/of 

samenwerkingsverbanden 3 -3

Aflossing financiële vaste activa 3 27 13

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.873 -661

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 12 -267 -267

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -267 -267

Aanpassingen vergelijkende cijfers 2018 -884

Mutatie geldmiddelen 41 2.453

Stand geldmiddelen per 1 januari 9 10.979 8.526

Stand geldmiddelen per 31 december 9 11.020 10.979

Mutatie geldmiddelen 41 2.453
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1.1.4  Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 

1.1.4.1 ALGEMEEN 
 

Algemene gegevens 

Statutaire naam Stichting Jeugdformaat       
 

Publieksnaam Jeugdformaat 

Zetel 

Centraal kantoor 

’s-Gravenhage 

Fleminglaan 12 

2289 CP Rijswijk 

Identificatienummer Kamer van 

Koophandel  te Den Haag 

27255600 

Rechtsvorm / juridische structuur Stichting 

Typering organisatie Jeugdhulp 

Omschrijving doelstelling De stichting heeft tot doel: 

Het organiseren van activiteiten gericht op het bij 

jeugdigen voorkomen, verminderen of opheffen van 

problemen of stoornissen van geestelijke, sociale of 

pedagogische aard en voorts al hetgeen met één en 

ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin 

van het woord. 

 

 

Verslaggevingsperiode 

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

december 2019. 

 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening  

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling Jeugdwet en daarmee de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, in het 

bijzonder Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJ 655, Zorginstellingen. 

Eind 2018 is de Regeling Jeugdwet aangepast m.b.t. het opstellen van de jaarrekening die bij de 

jaarverantwoording jeugd moet worden aangeleverd. Afgelopen jaren werd de jaarrekening 

overeenkomstig de Richtlijn Jaarverslaggeving RJ640 opgesteld, vanaf verslagjaar 2019 is dit 

gewijzigd naar RJ655.  

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.  

 

Vergelijking met voorgaand jaar 

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

jaar, met uitzondering van het volgende: 
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Stelselwijziging voorziening groot onderhoud 

In 2019 is sprake van een stelselwijziging in de MVA omdat is overgegaan naar de 

componentenbenadering. De voorziening groot onderhoud is begin 2019 vrijgevallen ten gunste van 

het eigen vermogen. Het effect op het vermogen bedraagt € 877.000. Uitgaven voor groot onderhoud 

worden met ingang van 2019 geactiveerd en per component afgeschreven. In de jaarrekening 2019 

zijn de investeringen in groot onderhoud geactiveerd en zijn desinvesteringen doorgevoerd op de 

componenten waar sprake was van investeringen. 

 

Stelselwijziging verwerking waarborghypotheken 

Stichting Jeugdformaat heeft activa die zijn gefinancierd met waarborghypotheken verstrekt door het 

Ministerie van VWS en de gemeente Den Haag. Bij de verkoop van deze activa komt de opbrengst 

geheel ten goede aan de hypotheekhouders als aflossing van de waarborghypotheek. Om deze reden 

is besloten de waarborghypotheken niet meer op te nemen onder de materiële vaste activa en de 

langlopende leningen maar zijn ze in mindering gebracht op de materiële vaste activa en toegelicht 

onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. De stelselwijziging heeft geen effect op het eigen 

vermogen en het resultaat. De vergelijkende cijfers van 2018 zijn aangepast.  

 

Foutherstel lease Schakenbosch Zorg voor Jeugdigen BV 

Met betrekking tot de jaarrekening 2018 en voorgaande jaren is, nadat deze is vastgesteld, een 

materiële fout geconstateerd met betrekking tot de lease van het pand van Schakenbosch Zorg voor 

Jeugdigen BV. Deze was ten onrechte als operationele lease verantwoord in plaats van als financiële 

lease. Als financiële lease wordt het lease-object niet opgenomen in de balans, maar als een 

langlopende vordering van de toekomstige leasebetalingen. Vanwege het langdurige karakter van de 

lease-overeenkomst kwalificeert deze als financiële lease overeenkomst. De verwerkingswijze is in de 

jaarrekening 2019 gecorrigeerd. Tevens zijn de vergelijkende cijfers over 2018 aangepast.  Door deze 

wijziging wordt het pand niet meer gewaardeerd op de balans onder materiële vaste activa maar 

onder de financiële vaste activa. Het cumulatieve effect van deze correctie op het vermogen ultimo 

2018 bedraagt € 1.738.000 positief.  

 

Foutherstel deelneming Schakenbosch Zorg voor Jeugdigen BV 

Met betrekking tot de jaarrekening 2018 is, nadat deze is vastgesteld, een materiële fout 

geconstateerd met betrekking tot de waardering van de deelneming  in  Schakenbosch Zorg voor 

Jeugdigen BV. Vanwege een foutherstel bij Schakenbosch Zorg voor Jeugdigen BV op de financial 

lease pand Schakenbosch Zorg voor Jeugdigen BV moet de waardering van de deelneming worden 

bijgesteld. De deelneming wordt retrospectief gewaardeerd op € 0. Het cumulatieve effect van deze 

correctie op het vermogen ultimo 2018 bedraagt € 703.000 negatief.  

 

Schakenbosch Zorg voor Jeugdigen BV 

Jeugdformaat heeft 33% van de aandelen in Schakenbosch Zorg voor Jeugdigen BV . 

De deelneming wordt  gewaardeerd op netto-vermogenswaarde.  

 

Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Er staat € 12,4 miljoen aan vorderingen open, maar de verwachting is dat het merendeel van het 

bedrag ontvangen zal worden. Op basis van de contacten met de gemeenten en de goedkeurende 

controleverklaring bij de geleverde productie, conform het landelijke ISD-protocol, is de verwachting 

dat de gemeenten tot betaling zullen overgaan.  
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De samenleving is in 2020 geconfronteerd met de uitbraak van het COVID-19 (Corona) virus. Dit heeft 

geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019. Het virus heeft maatschappelijk veel impact in 

2020 en raakt ook Jeugdformaat. Er is een impactanalyse uitgevoerd voor de operaties van 

Jeugdformaat. Dit heeft geleid tot maatregelen binnen de organisatie om de impact van het virus zo 

veel mogelijk te beperken. Op dit moment heeft het virus vooralsnog vooral impact op de omvang van 

de ambulante zorg. Vanuit de gemeenten zijn er regelingen voor ongedekte kosten vanwege 

inkomstenderving in verband met de coronacrisis. Jeugdformaat zal een beroep doen op deze 

regelingen voor de gederfde inkomsten. Het effect op de bedrijfsvoering van Jeugdformaat wordt voor 

belangrijke mate beïnvloed door hoe lang deze situatie nog voortduurt. Op basis van de huidige 

inzichten verwacht het management dat deze gebeurtenissen geen invloed op de continuïteit van de 

organisatie hebben.  

 

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

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 

gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 

uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 

opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 

herziening gevolgen heeft. 

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch 

voor het weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en 

veronderstellingen: 

- de gehanteerde afschrijvingstermijnen  

- de bepaling van de inbaarheid van vorderingen 

- de bepaling van voorzieningen 

- de waardering deelneming 

- de waardering van de financial leaseovereenkomst met Schakenbosch Zorg voor Jeugdigen 

BV 

- Op het moment van opstellen van de jaarrekening is de impact van het coronavirus 

overwogen. Het coronavirus heeft niet geleid tot een impact op een waardering van de 

schattingsposten in de jaarrekening 

 

 

1.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva 
 

Activa en passiva 

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. 

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

verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, dit betreft de inkoopprijs en de bijkomende kosten. 
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Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de 

jaarrekening genummerd. 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden met ingang van 2019 op basis van de componentenmethode 

gewaardeerd tegen historische kostprijs verminderd met de op lineaire basis berekende afschrijvingen 

en ontvangen investeringssubsidies. Activering vindt plaats indien de aanschafwaarde groter is dan € 

2.500. In het jaar van investering wordt, na ingebruikname van het actief, tijdsevenredig afgeschreven. 

 

De afschrijvingstermijnen zijn voor de afzonderlijke componenten: 

 Gebouwen 40 jaar (2,5%) 

 Grond (0 %) 

 Gevel/metselwerk 20 jaar (5%) 

 Binnenwanden 20 jaar (5%) 

 Kozijnen 20 jaar (5%) 

 Daken 20 jaar (5%) 

 Schilderwerk 5 jaar (20%) 

 Keukens 15 jaar (6,67%) 

 Sanitair 15 jaar (6,67%) 

 

Over onroerende zaken en verbouwingen die (gedeeltelijk) zijn gefinancierd met bouwsubsidie (de 

zogenaamde waarborghypotheek) wordt  het gefinancierde gedeelte gesaldeerd met de ontvangen 

waarborghypotheken als ware dit een investeringssubsidie. De waarborghypotheken worden nader 

toegelicht onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. Dit betreft een wijziging ten opzichte 

van de presentatie in de jaarrekening van 2018.  

 

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. 

 

Vaste activa – bijzondere waardevermindering 

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen 

wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van 

een actief niet terugverdiend zal worden. Indicaties die tot een impairment toetsing aanleiding geven, 

zijn: duidelijke aanwijzingen vanuit externe factoren of interne rapportages die aantonen dat de 

economische prestaties van een actief beduidend minder zijn of zullen zijn dan verwacht op grond van 

stopzetting van activiteiten. In het boekjaar 2019 is geen sprake van indicaties die aanleiding geven 

voor het uitvoeren van een impairment. 

 

Vervreemding van vaste activa 

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

In 2019 is geen sprake van voor verkoop aangewezen activa. 

 

Financiële vaste activa 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan 

worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van 
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betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of 

meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die 

gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn 

voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de 

desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de 

nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen 

invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien 

sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde;  

 

Materiële vaste activa die op basis van een financiële leaseovereenkomst aan derden ter beschikking 

worden gesteld, worden als (langlopende) vordering opgenomen. De financiële leasevordering wordt 

bij eerste verwerking opgenomen tegen de netto-investering in de lease, zijnde de contante waarde 

van de toekomstige lease ontvangsten plus de contante waarde van de verwachte restwaarde. De te 

ontvangen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een 

rentecomponent. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract ten gunste van het 

resultaat gebracht en de aflossing wordt in mindering gebracht op de leasevordering. 

 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek 

van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld. 

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.  

 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de 

nominale waarde. 

 

 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 

De algemene reserve is opgebouwd uit de bij de oprichting aanwezige reserves bij de respectievelijke 

rechtsvoorgangers. Deze algemene reserve is vrij te besteden. 

 

Don Bosco noodfonds 

Stichting Jeugdformaat heeft van stichting Don Bosco een gift ontvangen waarmee in 2014 het Don 

Bosco noodfonds is gevormd. Het geld dient bestemd te worden in de geest van het Don Bosco 

Fonds. Deze reserve betreft geoormerkte gelden en is niet vrij te besteden. 

 

Aanwending van bestemmingsreserves  

Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden in de 

resultatenrekening verantwoord, en via de resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve 

gebracht. 
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Voorzieningen   

Voorziening personeel  

De voorziening personeel is opgenomen tegen nominale waarde en is gebaseerd op een actuele 

inschatting van de nog te verwachten uitgaven in het kader van het sociaal plan dat in 2012 is 

overeengekomen voor de functiegroepen leidinggevenden en koks/gastvrouw. In 2019 loopt dit 

sociaal plan af. Voor de reorganisatie die in 2020 wordt uitgevoerd geldt een nieuw sociaal plan  

 

Voorziening vitaliteit  

In de CAO is een regeling vitaliteitbudget opgenomen. Met ingang van 2015 is het budget van 158 

maal het uurloon per jaar naar 79 maal het uurloon per jaar gewijzigd. Er geldt een overgangsregeling 

voor de werknemers met een geboortedatum van voor 1964. De voorziening vitaliteitbudget wordt 

gewaardeerd tegen netto contante waarde. Er wordt een disconteringsvoet van 2% gehanteerd. De 

disconteringsvoet is gebaseerd op de rente voor een 5 jr vaste lening (3,5%) minus de gemiddelde 

loonstijging in de periode 2016-2020 (1,5%).  De omvang wordt bepaald op basis van de rechten 

vanuit het vitaliteitbudget, de blijfkans en de gemiddelde duur dat gebruik gemaakt wordt van de 

regeling.  

 

Voorziening jubileumverplichtingen  

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. Het betreft de 

voorziening voor de gratificatie die werknemers ontvangen als zij 12 ½, 25, 30 en 40 jaar in dienst zijn. 

De voorziening betreft de nominale waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. Er 

wordt een disconteringsvoet van 2% gehanteerd. De disconteringsvoet is gebaseerd op de rente voor 

een 5 jr vaste lening (3,5%) minus de gemiddelde loonstijging in de periode 2016-2020 (1,5%). De 

berekening is gebaseerd op o.a. blijfkans en leeftijd. 

 

 

Schulden  

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer 

dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De 

schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar 

van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.   

     

 

1.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling 
 

Algemeen 

Het resultaat wordt berekend met in achtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. 

De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. De 

lasten worden opgenomen indien deze voorzienbaar zijn, de baten worden opgenomen als deze 

gerealiseerd zijn. 

Het saldo (resultaat) wordt bepaald door het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der 

lasten.  
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Baten jeugdhulp  

Onder baten jeugdhulp worden de baten verantwoord uit hoofde van geleverde prestaties op het 

gebied van verleende jeugdzorg. Als realisatiemoment geldt het moment waarop de betreffende 

prestaties op grond van de geldende voorschriften of richtlijnen gedeclareerd kunnen worden bij de 

financier.  

 

Overheidssubsidies (anders dan als vergoeding voor zorgverlening) 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat 

deze worden ontvangen.  

 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Overige opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 

gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten 

diensten. 

 

Personeelskosten 

Periodiek betaalbare beloningen  

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de 

belastingautoriteit. 

De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening verantwoord in de periode 

waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de 

balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt 

het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling 

door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling.  

 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (gratificaties, vitaliteitsverlof e.d. ) worden de verwachte 

lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge 

van gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan 

op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. 

Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de 

periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen 

worden ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening gebracht. 

 

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld 

doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in 

de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen 

tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan 

personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn 

om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening 

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

noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting 

is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele 

arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste 

respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening gebracht. 
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Pensioenen  

Stichting Jeugdformaat heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in 

aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen 

dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer 

pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Jeugdformaat. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze 

rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij  het pensioenfonds PFZW. Stichting Jeugdformaat 

betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de 

werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad 

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

verplichtingen) dit toelaat. De financiële markten zijn de afgelopen maanden hard geraakt, waardoor 

de financiële positie van pensioenfondsen onder druk staat. Koersen daalden en ook de rente daalde 

verder. Die twee ontwikkelingen zorgden voor een daling van de actuele dekkingsgraad en de 

beleidsdekkingsgraad. Op basis van de meest recente publicatie van het pensioenfonds is de 

dekkingsgraad ultimo mei 2020 gedaald naar 85,7%. Ultimo december 2019 was de dekkingsgraad 

99,2%. De minimaal vereiste beleidsdekkingsgraad was bij PFZW tot nu toe 104,3%. In het 

pensioenakkoord is echter voorgesteld dat de minimaal vereiste beleidsdekkingsgraad 100% wordt. 

Dit is nog niet wettelijk vastgelegd. Gegeven de ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2020 en in het 

licht van de onderhandelingen om te komen tot een nieuw pensioenakkoord, laat PFZW de hoogte 

van de pensioenpremies gedurende 2020 ongewijzigd. Stichting Jeugdformaat heeft vooralsnog geen 

verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds. 

Stichting Jeugdformaat heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het 

boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 

 

 

Afschrijvingen 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. 

 

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 

toekomstige afschrijvingen aangepast. 

 

 

Overige bedrijfskosten 

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

 

 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 

gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de 

berekening van de effectieve rente worden meegenomen. 

Tevens is hieronder opgenomen het aandeel in het resultaat van de op nettovermogenswaarde 

gewaardeerde deelnemingen. 

 

1.1.4.4 Toelichting op het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.  
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1.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2019 
 
ACTIVA 
 
2. Materiële vaste activa 
 

 
 

 
Voor het verloop van de materiële vaste activa zie de verloopstaat paragraaf 1.1.6. 
 
Toelichting 
De verzekerde waarde van de onroerende goederen (inclusief panden met een waarborghypotheek) 

bedraagt € 16.334.000 en die van de roerende goederen € 4.390.808. 

De waarde van de op dit moment in bezit zijnde eigen panden (exclusief panden met een 

waarborghypotheek) gebaseerd op de WOZ waarde is € 8.622.000. De boekwaarde ultimo 2019 

bedraagt € 2.175.000. 

 

Foutherstel en stelselwijziging 

Voor de bedrijfsgebouwen is een aanpassing conform RJ-voorschriften doorgevoerd. Dit heeft 

retrospectief plaatsgevonden. Met aanpassing van de vergelijkende cijfers en verwerking van het 

cumulatieve verschil van de jaren voor 2018. Het pand dat verhuurd wordt aan Schakenbosch Zorg 

voor Jeugdigen BV is gekwalificeerd als financial lease. Als gevolg hiervan is het pand bij 

Schakenbosch Zorg voor Jeugdigen BV opgenomen onder de materiële vaste activa en is bij stichting 

Jeugdformaat een langlopende leasevordering opgenomen. Daarnaast worden de panden 

gefinancierd met een waarborghypotheek niet meer opgenomen onder de materiële vaste activa maar 

onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. De vergelijkende cijfers 2018 zijn in de 

beginbalans aangepast conform onderstaande specificatie. 

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt: * € 1.000 * € 1.000

Bedrijfsgebouwen en terreinen 2.175 1.580

Machines en installaties 930 780

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.325 688

Totaal materiële vaste activa 4.430 3.048

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

2019 2018

* € 1.000 * € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 3.048 2.845

Bij: investeringen 1.900 686

Af: afschrijvingen 518 468

Af: desinvesteringen 15

Boekwaarde per 31 december 4.430 3.048
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3. Financiële vaste activa 
 

  

 
 
 

 
 
 
Toelichting 
De deelneming van stichting Jeugdformaat in Schakenbosch Zorg voor Jeugdigen BV wordt op basis 

van het aandeel in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelneming 

opgenomen. De nettovermogenswaarde van Schakenbosch Zorg voor Jeugdigen BV is door een 

retrospectieve aanpassing van de financial lease van het pand negatief geworden. Conform de 

grondslag wordt de waardering van de deelneming nu op nihil gewaardeerd. 

De jaarrekening 2019 van Schakenbosch Zorg voor Jeugdigen BV is op moment van verschijnen van 

deze jaarrekening nog niet definitief vastgesteld daarom is de nettovermogenswaarde gebaseerd op 

de jaarrekening 2018. In onderstaande tabel staat de nettovermogenswaarde van Schakenbosch Zorg 

voor Jeugdigen BV voor de totale waarde, Jeugdformaat heeft hierin een aandeel van 33%.  

 

Oud Saldo 

per           

1 jan-2018

Aanpassing Nieuw 

saldo per  

1-jan-2018

Afschrijving Saldo per     

31-dec-2018

* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

bedrijfsgebouwen en terreinen 10.545 -8.790 1.755 -175 1.580

10.545 -8.790 1.755 -175 1.580

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

* € 1.000 * € 1.000

Deelnemingen 0 0

Financial leasevordering op Schakenbosch Zorg voor 

Jeugdigen BV 8.922 8.949

Totaal financiële vaste activa 8.922 8.949

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

* € 1.000 * € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 8.949 8.962

Aflossingen -27 -13

Boekwaarde per 31 december 8.922 8.949

Toelichting in welke mate de leasevordering als langlopend moet worden beschouwd:

31-dec-2019

* € 1.000

Kortlopend deel van de leasevordering (< 1 jr.) 43          

Langlopend deel van de leasevordering (> 1 jr.) 8.879     

Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Verschaft 

kapitaal

Kapitaalbe-

lang (in %)

Eigen 

vermogen Resultaat

* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Schakenbosch Zorg voor Jeugdigen BV 3 33% -1.515 -693

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:

gesloten jeugdzorg
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7. Debiteuren en overige vorderingen 
 
 

 
 
 
Toelichting 

Op de post debiteuren ad € 5.997.000 is een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering 

gebracht ter hoogte van € 569.000. De omvang van de post mogelijke oninbaar wordt met name 

veroorzaakt door administratieve afstemmingsvraagstukken over de geleverde productie met 

gemeenten. Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. 

 Het totaal aan vorderingen kan als volgt worden uitgesplitst: 

 

De administratieve afhandeling van de facturen bij de gemeenten kost nog veel tijd. Dit is een zeer 

onwenselijke situatie en de organisatie zet er stevig op in om de omvang van de vorderingen zo snel 

mogelijk omlaag te brengen. Daarnaast leidt de wijze van financieren op declaratiebasis ertoe dat 

stichting Jeugdformaat twee maanden moet voorfinancieren. De R/C Schakenbosch betreft 

liquiditeitsondersteuning aan Schakenbosch Zorg voor Jeugdigen BV. Schakenbosch Zorg voor 

Jeugdigen BV verricht in 2018 voor het eerst zelfstandig de inkoop van jeugdzorg en kent 

gelijksoortige problemen met betrekking tot de facturatie aan gemeenten. Per april 2020 is ca 50% 

van de vorderingen ontvangen. 

 

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

* € 1.000 * € 1.000

Vorderingen op debiteuren 5.997 6.074

Nog te factureren trajecten Jeugdzorg 2.302 2.520

Overige vorderingen: 137 1.537

Vorderingen op participanten en maatschappijen 

waarin wordt deelgenomen:

Schakenbosch B.V. 2.827 2.250

Vorderingen uit hoofde van subsidies:

Gemeenten 207 200

Vooruitbetaalde bedragen: 577 545

Nog te ontvangen bedragen: 233

Overige overlopende activa:

Totaal debiteuren en overige vorderingen 12.280 13.126

31-dec-19

* € 1.000

H10 gemeenten 14.147

Ontvangen voorschot H10 -11.103

Overige gemeenten/hoofdaannemers 5.000

R/C Schakenbosch 2.827

School Maatschappelijk Werk 856

Overige vorderingen, incl vooruitbetaald 916

Voorziening voor oninbaarheid -570

Subsidies gemeenten 207

Totaal vorderingen en overlopende activa 12.280
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9. Liquide middelen 
 

 

 

Toelichting: 

Voor het overschot van de liquide middelen is een aantal depositorekeningen en spaarrekeningen 
geopend. Het saldo op deze rekeningen is vrij beschikbaar. 
 

 

10. Eigen vermogen 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Toelichting: 
Vanaf 2018 wordt het resultaat uit de deelneming in Schakenbosch Zorg voor Jeugdigen BV 

opgenomen in de reserve voor resultaat deelneming. 

De middelen van het bestemmingsfonds Don Bosco Noodfonds zijn bedoeld voor het bieden van 

financiële hulpverlening aan jongeren die zich in een directe bedreigende of ontoelaatbare 

(nood)situatie bevinden. De middelen zijn beschikbaar gesteld door Stichting Don Bosco. 

Vanwege de stelselwijziging naar activering volgens de componentenbenadering is de voorziening 

groot onderhoud in 2019 vrijgevallen ten gunste van het eigen vermogen. De stijging van het eigen 

vermogen bedraagt € 877.000.  

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

* € 1.000 * € 1.000

Bankrekeningen 11.018 10.946

Kassen 2 33

Totaal liquide middelen 11.020 10.979

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

* € 1.000 * € 1.000

Algemene en overige reserves 14.888 14.454

Totaal eigen vermogen 14.888 14.454

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Algemene reserves:

Algemene reserve: 14.333 -441 877 14.769

Resultaat deelneming

Bestemmingsfonds:

Don Bosco Noodfonds 121 -2 119

Totaal algemene en overige reserves 14.454 -443 877 14.888
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Voor de financial lease van het pand Schakenbosch Zorg voor Jeugdigen BV en de deelneming in 

Schakenbosch Zorg voor Jeugdigen BV is foutherstel toegepast zoals toegelicht onder de algemene 

grondslagen. Dit heeft retrospectief plaatsgevonden. Met aanpassing van de vergelijkende cijfers en 

verwerking van het cumulatieve verschil van de jaren voor 2018 in het beginvermogen van voorgaand 

boekjaar. Het resultaat 2018 neemt af met € 597.000 en het beginvermogen 2018 stijgt met  

€ 1.631.000. Per saldo bedraagt de totale correctie derhalve € 1.034.000.  

De vergelijkende cijfers 2018 zijn in de beginbalans aangepast conform onderstaande specificatie.  

 

 

 

11. Voorzieningen 
 
 

 
 
 
 
 
 
Toelichting per categorie voorziening: 
 
De voorziening groot onderhoud is vanwege een stelselwijziging naar activering volgens de 
componentenbenadering vrijgevallen ten gunste van het eigen vermogen. 
 
De voorziening vitaliteit is een regeling vanuit de CAO voor de werknemers van 55 jaar en ouder, 

waarbij de werknemer recht heeft op per jaar een budget van 79 maal het uurloon. Voor werknemers 

die geboren zijn voor 1964 bestaat een overgangsregeling.  

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. 

 

Oud Saldo 

per           

1 jan-2018

Aanpassing Nieuw 

saldo per  

1-jan-2018

Resultaat-

bestemming

Saldo per     

31-dec-2018

* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Algemene en overige reserves 13.420 1.631 15.051 -597 14.454

13.420 1.631 15.051 -597 14.454

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

- groot onderhoud 877 877

 - vitaliteit 1.843 275 1.568

- jubileumverplichtingen 432 26 156 302

- personeel 39 39

- voorziening eigenaarslasten 848 35 813

Totaal voorzieningen 4.039 26 505 877 2.683

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

31-dec-2019

* € 1.000

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 322

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 2.361
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12. Langlopende schulden 
 
 

 
 
 

Schulden aan Kredietinstellingen en overige langlopende schulden 

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Voor een gedetailleerd 
schema van de langlopende schulden: zie paragraaf 1.1.7. 

 

 

 

 
Toelichting 

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden aan banken wordt verwezen naar de bijlage 
overzicht langlopende schulden. 
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. 
De verplichting langer dan 5 jaar bedraagt € 4.801.000 voor de langlopende schulden aan banken en 
€ 2.631.000 voor de reservering investeringssubsidie. 
 
De reservering investeringssubsidie betreft middelen die door het stadsgewest Haaglanden ter 
beschikking zijn gesteld ten behoeve van het pand van de jeugdzorg-plus voorziening Schakenbosch 
Zorg voor Jeugdigen BV. Deze subsidiegelden zijn ingezet voor de investering in het pand. Het pand 
dat verhuurd wordt aan Schakenbosch Zorg voor Jeugdigen BV is gekwalificeerd als financial lease. 
Als gevolg hiervan wordt de investeringssubsidie opgenomen onder de langlopende schulden.  
 
 
 
 
  

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

* € 1.000 * € 1.000

Schulden aan banken 5.867 6.134

Reservering investeringssubsidie 2.631 2.631

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 8.498 8.765

Het verloop is als volgt weer te geven: 2019 2018

* € 1.000 * € 1.000

Stand per 1 januari 6.401 6.668

Af: aflossingen 267 267

Stand per 31 december  6.134 6.401

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 267 267

Stand langlopende schulden aan banken per 31 december 5.867 6.134
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13. Overige kortlopende schulden 
 
 

 
 
 
Toelichting: 
Alle kortlopende schulden hebben een verwachte resterende looptijd van minder dan een jaar. 
 
 

15. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 
 
Stichting Jeugdformaat heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende contracten 
en overeenkomsten. 
 

 
 
 
 
Voor een aantal huurovereenkomsten zijn bankgaranties afgegeven voor een bedrag van € 192.000. 
In januari 2019 is een huurovereenkomst aangegaan voor een nieuwe kantoorpand. De huur van het 

huidige kantoorpand aan de Fleminglaan 16 loopt tot maart 2020.De huurverplichting is opgenomen in 

bovenstaand overzicht. Daarnaast is de garantie van het nieuw pand aan de Fleminglaan 12 

opgenomen. 

 

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

* € 1.000 * € 1.000

Crediteuren 2.410 1.088

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 267 267

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.003 2.553

Schulden terzake pensioenen 50 52

Nog te betalen salarissen 44 15

Schulden uit hoofde van subsidies:

Diverse Gemeenten 258 296

Vakantiegeld 1.533 1.554

Vakantiedagen 1.731 1.682

Overige overlopende passiva:

Overige schulden 1.287 1.337

Totaal overige kortlopende schulden 10.583 8.844

betaalbaar 

binnen 1 jaar

betaalbaar

 1-5 jaar

betaalbaar

 na 5 jaar

Totaal 

* € 1.000

* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Huur Gebouwen 620 1.438 1.371 3.428

Kopieerapparatuur 25 95 120

Leaseverplichting Auto's 34 20 54

KPN 5 5

Vodafone 119 169 288

Datel Access 11 11

Kaars Koffie 29 116 145

De Lage Landen 14 60 74

Tele 2 8 8

Totaal meerjarige verplichtingen 865 1.898 1.371 4.133
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Panden gefinancierd met waarborghypotheek 

Een aantal panden van Jeugdformaat is gefinancierd met een waarborghypotheek. Deze panden 

worden met ingang van deze jaarrekening niet meer gepresenteerd onder de materiële vaste activa 

en de langlopende leningen. De omvang van de waarborghypotheken bedraagt € 3.024.000 (ultimo 

2018: € 3.024.000). Deze activa zijn gefinancierd met waarborghypotheken verstrekt door het 

Ministerie van VWS en de gemeente Den Haag. Bij de verkoop van deze activa komt de opbrengst 

geheel ten goede aan de hypotheekhouders als aflossing van de waarborghypotheek. 

 
Zekerheden ten behoeve van hypothecaire lening 
Met de Rabobank zijn de volgende zekerheden afgesproken: 
- Verklaring van Pari Passu, Cross Default, Material Adverse Change, Negative pledge. 
- Verpanding van huidige en toekomstige huurpenningen 
- Verpanding van het zorgcomplex Schakenbosch Zorg voor Jeugdigen BV 
 
 
Premie WGA 
Met ingang van 2018 is stichting Jeugdformaat eigen risicodrager geworden, hiermee komt de 
gedifferentieerde premie te vervallen.  
 
 
Vennootschapsbelasting 

Eind 2019 is een beleidsbesluit over de toepassing van de zorgvrijstelling in de 

vennootschapsbelasting gepubliceerd. Door dit besluit is meer duidelijk geworden over de toepassing 

van de vrijstelling in de huidige fiscale praktijk. Vanwege de wijzigingen in dit besluit is Jeugdformaat 

met behulp van een externe adviseur een onderzoek gestart naar de fiscale positie voor de 

vennootschapsbelasting. Dit onderzoek is op dit moment nog onderhanden, waardoor er nog geen 

definitieve resultaten en/of conclusies bekend zijn. Een voorzichtige (tussentijdse) conclusie is dat 

mogelijk sprake is van gedeeltelijke belastingplicht, waarvan de omvang nog niet bekend is. Om deze 

onzekerheden weg te nemen, heeft Jeugdformaat de intentie om de definitieve uitkomsten van het 

fiscale onderzoek af te stemmen met de Belastingdienst. Omdat de omvang van de belastingplicht op 

dit moment nog niet betrouwbaar vastgesteld kan worden heeft Jeugdformaat geen verplichting 

opgenomen in de jaarrekening. 
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1.1.6 Verloopstaat Materiele  Activa 

 

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

 

Bedrijfs-

gebouwen en 

terreinen

Machines en 

installaties

Andere vaste 

bedrijfs-

middelen 

Totaal

* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Stand per 1 januari 2019

- aanschafwaarde 4.290 1.322 1.045 6.657

- cumulatieve afschrijvingen 2.710 542 357 3.609

 

Boekwaarde per 1 januari 2019 1.580 780 688 3.048

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 837 220 843 1.900

- afschrijvingen 242 70 206 518

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 595 150 637 1.382

Stand per 31 december 2019

- aanschafwaarde 5.127 1.542 1.888 8.557

- cumulatieve afschrijvingen 2.952 612 563 4.127

Boekwaarde per 31 december 2019 2.175 930 1.325 4.430
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1.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2019 

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 

december 

2018

Nieuwe 

leningen 

in 2019

Aflossing 

in 2019

Restschuld 

31 

december 

2019

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2019

 * € 1.000  %  * € 1.000  * € 1.000  * € 1.000  * € 1.000  * € 1.000 

Rabobank 27-aug-12 8.000 15 jaar Hypotheek 4,29% 6.401 267 6.134 4.801 8

Totaal 6.401 0 267 6.134 4.801  
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1.1.8 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 
 

BATEN 
 
16. Jeugdhulp 
 
 

 
 
Toelichting: 
Onder Jeugdzorg worden de baten uit de open jeugdzorg gepresenteerd. Dit betreft de baten uit de 
regio Haaglanden, de regio Rijnmond, de regio Midden Holland, de regio Rijnland, de regio Zuid-
Holland Zuid, een aantal gemeenten buiten Zuid Holland en instellingen waarvoor wij productie in 
onderaanneming leveren. 
 

17. Subsidies (exclusief WMO en Jeugdwet) 
 

 

 

Toelichting: 
 
De opbrengsten uit subsidies staan hieronder nader gespecificeerd: 
De subsidie van de gemeente Den Haag  
Kenmerk: ABBA/VL/10596 voor € 9.308 
Kenmerk: ABBA/VL/16938 voor € 162.773  
Preventiegelden H10 DH overige gemeenten voor € 52.499 
 
Daarnaast is er een overeenkomst voor inhuur van medewerker Expertisecentrum Jeugdbescherming 
West voor periode 2019. Het bedrag hiervoor is € 179.427 
 
De subsidies van de gemeente Leidschendam-Voorburg: 
Kenmerk: 467641 voor € 134.131 
kenmerk: 468165 voor € 3.477  
kenmerk: 451974 voor € 2.981 
kenmerk: 555651 voor € 1.863 
kenmerk: 1981732/2001511 voor € 9.344 
kenmerk: 505177 voor € 31.028 
kenmerk: 468126 voor € 46.045 
 
De subsidies van de gemeente Rijswijk:  
kenmerk: 19.013032 voor € 18.241 
kenmerk: 18.060304 voor € 30.072 
 

De specificatie is als volgt: 2019 2018

* € 1.000 * € 1.000

Opbrengsten Jeugdwet 58.173 57.377

Totaal 58.173 57.377

De specificatie is als volgt: 2019 2018

* € 1.000 * € 1.000

Subsidies gemeenten 1.017 670

Totaal 1.017 670
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De subsidie van de gemeente Zoetermeer: 
Kenmerk: IW/SL/2017/8936 voor € 3.935 
Kenmerk: SL/2018/0637 342379 voor € 228.726 
Kenmerk: 2020/0637/ 492578 voor € 28.560 
 
Met Gemeente Westland en Samenwerkingsverband VO Westland zijn er contractafspraken gemaakt 
voor de periode januari tot en met december 2019 voor inzet Aanpak verzuim. Hieronder de 
opsomming van de omzet. 
 
Samenwerkingsverband VO Westland voor € 14.000 
Gemeente Westland voor € 39.433 
 
Van Gemeente Pijnacker-Nootdorp is er een opdracht verlening voor Preventief aanbod 
echtscheiding. Hiervan is ter waarde van € 1.718 ingezet. 
 
 

18. Overige bedrijfsopbrengsten 
 

 
 
 
Toelichting: 
De opbrengsten van Schoolmaatschappelijk Werk bestaan uit werkzaamheden voor contractpartijen, 
voornamelijk  scholen.  
 
De opvang AMV betreft de begeleiding  van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen. 
 
De post doorbelaste personeelskosten aan derden betreffen met name inzet van personeel bij een 
aantal gemeenten. 
 
In de overige opbrengsten is een post van € 247.000 opgenomen die voorgaande boekjaren betreft. 
Dit betreffen opbrengsten vanuit gemeenten die eerder niet in de omzet waren opgenomen omdat de 
omzet toen nog onvoldoende zeker was. Daarnaast is er € 170.000 opgenomen in verband met de 
compensatieregeling transitievergoeding in het kader van de beëindiging van het dienstverband van 
(langdurig) zieke medewerkers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De specificatie is als volgt: 2019 2018

* € 1.000 * € 1.000

Overige dienstverlening

School Maatschappelijk werk 3.974 3.930

Opvang AMV 2.425 2.504

Verhuur gebouwen 115 94

Doorbelasting Personeelskosten 1.073 546

Overige opbrengsten: 576 231

Totaal 8.163 7.305

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur 

onroerend goed):
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LASTEN 
 

19. Personeelskosten 

 

 
 
Toelichting: 
De personeelsbezetting in fte’s op 31 december 2019 is 733 (2018: 722). De formatie is verdeeld over 
873 werknemers. De verdeling man/vrouw is 131/706. De gemiddelde personeelssterkte in 2019 is 
732 fte’s (2018: 722 fte’s). De aantallen zijn exclusief stagiaires en personeel niet in loondienst.  
 
De totale personeelskosten zijn hoger dan in 2018. De reden hiervoor is de groei van met name het 
schoolmaatschappelijk werk en een stijging van de kosten voor inhuur. De kosten voor inhuur zijn 
gestegen in verband met een aantal projecten om de bedrijfsvoering te verbeteren. 
 
 
 
20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 
 

 
 
 

22. Overige bedrijfskosten 
 

 

De specificatie is als volgt: 2019 2018

* € 1.000 * € 1.000

Lonen en salarissen 35.611 34.812

Sociale lasten 5.982 5.462

Pensioenpremies 3.325 3.232

Andere personeelskosten:

- Opleidingskosten 839 684

- Overige Personele lasten 2.084 1.983

Subtotaal 47.841 46.173

Personeel niet in loondienst 1.429 905

Totaal personeelskosten 49.270 47.078

De specificatie is als volgt: 2019 2018

* € 1.000 * € 1.000

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 518 469

Totaal afschrijvingen 518 469

De specificatie is als volgt: 2019 2018

* € 1.000 * € 1.000

Verzorginskosten rechtstreeks 8.528 8.383

Onderaanneming Zorg 3.624 3.252

Algemene kosten 3.586 3.036

Onderhoud en energiekosten 1.507 1.631

Huur en leasing 1.265 1.178

Resultaat op Activa 14

Dotaties en vrijval voorzieningen -208 -9

Totaal overige bedrijfskosten 18.302 17.485
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Toelichting: 
In de post algemene kosten is een stijging te zien ten opzichte van 2018. De stijging wordt 

veroorzaakt door de stijging van de automatiseringskosten van € 1.094.000 naar € 1.613.00. Dit 

betreft het outsourcen van een groot deel van de automatisering en een verhoging van de kosten door 

een upgrading van automatiseringssystemen noodzakelijk voor de bedrijfsmatige processen. 

De verzorgingskosten betreffen uitbetaalde pleegvergoedingen en verzorgingskosten voor residentiële 

voorzieningen.  

 
23 Financiële baten en lasten 
 

 
 
Toelichting:  
De rentebaten en de rentelasten zijn iets lager dan in 2018. 
De baten financial lease betreft het pand van Schakenbosch Zorg voor Jeugdigen B.V. Het pand is het 
gedeeld eigendom van stichting Jeugdformaat en stichting Ipse de Bruggen (aandeel Jeugdformaat 
50%) en kwalificeert als financial lease. 
 
 
 
26. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders 
Bestuursmodel:   Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht
  
Samenstelling van bestuur: eenhoofdige raad van bestuur. 
 
Stichting Jeugdformaat dient met ingang van 2013 te voldoen aan de Wet Normering Topinkomens 
(WNT). Stichting Jeugdformaat valt met een totaalscore van 9 punten in 2019 in categorie III met een 
maximale bezoldiging van € 157.000. De bezoldiging van de leidinggevende topfunctionaris Timman 
vloeit voort uit afspraken zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst welke is overeengekomen voor 
in werking treding van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp. Het 
overgangsrecht is ingegaan op 1 januari 2014. Vanaf 2018 vindt de afbouw plaats. Naast de hierna 
vermelde topfunctionaris zijn er geen functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging 
boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. De binnen onze organisatie geïdentificeerde 
leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij 
meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met 
ingang van 1 januari 2019). 
 
  

De specificatie is als volgt: 2019 2018

* € 1.000 * € 1.000

Rentebaten 9 11

Resultaat deelnemingen

Baten financial lease 582 583

Subtotaal financiële baten 591 594

Rentelasten -274 -286

Overige financiële lasten -22 -20

Subtotaal financiële lasten -296 -306

Totaal financiële baten en lasten 295 288
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De bezoldiging van de bestuurder van stichting Jeugdformaat over het jaar 2019 is als volgt: 
 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 
functievervulling3  

 
 
 
 
 

 

bedragen x € 1 B.Timman

Gegevens 2019

Functiegegevens bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 [1/1] – [31/12]

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen           161.784 

Beloningen betaalbaar op termijn             12.390 

Subtotaal           174.173 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum           157.000 

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

Totale bezoldiging           174.173 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan overgangsrecht

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

Gegevens 2018

bedragen x € 1 [NAAM 1]

Functiegegevens bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2018 [1/1] – [31/12]

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen           163.596 

Beloningen betaalbaar op termijn             12.375 

Subtotaal           175.971 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum           151.000 

Totale bezoldiging           175.971 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 
 
 

bedragen x € 1 L.A. Bosveld L.A. Bosveld J. Manshanden A.J.J. Buwalda J.W.N. van Merwijk
M.L. Jaber El 

Meftahi

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid

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

Bezoldiging

Totale bezoldiging           15.000            10.000           10.000                  10.000        10.000 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum           23.550            15.700           15.700                  15.700        15.700 

 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2018

bedragen x € 1 [NAAM 2] [NAAM 2] [NAAM …] [NAAM …] [NAAM …]

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 26/11 – 31/12 1/1 – 26/11 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging            1.250          9.167            10.000           10.000                  10.000 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum            2.234        13.611            15.100           15.100                  15.100 

N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
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Toelichting: 
De in de tabel vermelde honoraria voor de controle van de jaarrekening 2019 (2018) hebben 
betrekking op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2019 (2018), ongeacht of 
de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2019 (2018) zijn verricht. 
 
 
28. Transacties met verbonden partijen 
 
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 26.    
  

27. Honoraria accountant 2019 2018

* € 1.000 * € 1.000

De honoraria van de accountant over 2019 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 156 117

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. 

Regeling AO/IC en Nacalculatie) 17 13

3 Fiscale advisering 7

4 Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant 180 130
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1.1.9 Gebeurtenissen na balansdatum 

 

COVID-19 
De samenleving is in 2020 geconfronteerd met de uitbraak van het COVID-19 (Corona) virus. Dit heeft 

geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019. Het virus heeft maatschappelijk veel impact in 

2020 en raakt ook Jeugdformaat. Er is een impactanalyse uitgevoerd voor de operaties van 

Jeugdformaat. Dit heeft geleid tot maatregelen binnen de organisatie om de impact van het virus zo 

veel mogelijk te beperken. Op dit moment heeft het virus vooralsnog vooral impact op de omvang van 

de ambulante zorg. Vanuit de gemeenten zijn er regelingen voor ongedekte kosten vanwege 

inkomstenderving in verband met de coronacrisis. Jeugdformaat zal een beroep doen op deze 

regelingen voor de gederfde inkomsten. Het effect op de bedrijfsvoering van Jeugdformaat wordt voor 

belangrijke mate beïnvloed door hoe lang deze situatie nog voortduurt. Op basis van de huidige 

inzichten verwacht het management dat deze gebeurtenissen geen invloed op de continuïteit van de 

organisatie hebben. 

 

Reorganisatie  

Op 6 januari 2020 heeft Jeugdformaat een formeel besluit tot reorganisatie aangekondigd. Deze 

reorganisatie heeft zich specifiek gericht op een beperkt deel van het leidinggevend personeel. De 

uitvoering hiervan heeft in 2020 plaatsgevonden en is per 1 april 2020 officieel afgerond. Op basis van 

RJ 252.416 heeft jeugdformaat ervoor gekozen om de bijbehorende financiële lasten te voorzien in de 

begroting 2020 en derhalve ten laste van boekjaar 2020 te brengen. 
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1.1.10 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Stichting Jeugdformaat 

 

Statutaire vestigingsplaats: Den Haag 

Datum ondertekening:  

 

Raad van Bestuur Raad van Toezicht  

     
 

     
 

     
 

     
 

W.G.   W.G.      

Dhr. B. Timman Dhr. L.A. Bosveld  

     
 

     
 

     
 

     
 

    W.G.      

  

Mw. A.J.J. Buwalda - van 
Leeuwen 

     
 

     
 

 

 

   
 

 

 

   
 

    W.G.      

 

 
Dhr. M.L. Jaber El Meftahi 

 

 

   
 

 

 

   
 

     
 

     
 

    W.G.      

  

Mw. J.G. 
Manshanden  

     
 

     
 

     
 

     
 

    W.G.      

  Dhr. J.W.N. van Merwijk 

     
 

     
 

     
 

     
 

    W.G.    

  Dhr. S. El Hadouchi  
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1.2 OVERIGE GEGEVENS 

1.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming 
In de statuten is bepaald, conform artikel 6 lid 4 dat de raad van bestuur de goedkeuring behoeft van 

de Raad van Toezicht omtrent de resultaatbestemming. Het resultaat wordt toegevoegd dan wel 

onttrokken aan de reserves van stichting Jeugdformaat. 

1.2.2 Controleverklaring 
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Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 
RA12535 

Aan: de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Jeugdformaat 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Jeugdformaat te Den Haag gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Jeugdformaat op 31 december 
2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening 
gesteld bij of krachtens de Regeling Jeugdwet. 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2019;
2. de resultatenrekening over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen en de Regeling Controleprotocol WNT 2019. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Jeugdformaat zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

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

Benadrukking van coronacrisis 
Wij vestigen de aandacht op de tekst in de toelichting van de jaarrekening op pagina 8 
(continuïteitsveronderstelling) en 32 (gebeurtenissen na balansdatum), waarin de 
onzekerheden zijn omschreven rondom de mogelijke gevolgen van het coronavirus voor 
Stichting Jeugdformaat. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel. 

35  
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met de Regeling 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. 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van klassenindeling 
bezoldigingsmaximum 2015/2014  
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2019 hebben wij het 
bezoldigingsmaximum WNT 2015/2014 zoals bepaald en verantwoord door de instelling als 
uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op 
het tot stand komen van dit bezoldigingsmaximum 2015/2014.  

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 
 de overige gegevens;

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 Jeugdwet 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 Jeugdwet 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 Jeugdwet. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de 
jaarrekening 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening gesteld bij of 
krachtens de Regeling Jeugdwet. In dit kader is de raad van bestuur tevens verantwoordelijk 
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. 
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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 genoemd 
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 activiteiten 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 activiteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening.  

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de 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 controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van 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. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, de Regeling 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;
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 het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter
toe leiden dat een stichting 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.  

Rotterdam, 28 juli 2020 

BDO Audit & Assurance B.V. Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden 
namens deze, 

R. Karlas RA

Gunes Z
Vervolgpapier

Gunes Z
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