Jaarverslaggeving 2018
Stichting Jeugdbescherming Brabant

Model: jaarrekening
Gecertificeerde Instelling
Versie: definitief

Document waarop het KPMG rapport (1452775/19X00165274AVN) d.d. 28 mei 2019 (mede) betrekking heeft.

Stichting Jeugdbescherming Brabant

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.1.11

Jaarrekening 2018
Balans per 31 december 2018
Resultatenrekening over 2018
Kasstroomoverzicht over 2018
Algemene toelichting & grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2018
Toelichting op de resultatenrekening over 2018
WNT-verantwoording 2018
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Resultaatbestemming
Gebeurtenissen na balansdatum
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

3
4
5
6
7
14
20
24
26
26
26
26

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

Overige gegevens
Statutaire regeling resultaatbestemming
Bijzondere statutaire rechten inzake de zeggenschap in de rechtspersoon
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

27
28
28
28

Document waarop het KPMG rapport (1452775/19X00165274AVN) d.d. 28 mei 2019 (mede) betrekking heeft.

Stichting Jeugdbescherming Brabant

5.1 JAARREKENING 2018
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5.1 JAARREKENING 2018
5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-18
€

31-dec-17
€

1
2

480.637
1.001.961
1.482.598

0
804.511
804.511

3
4
5

1.466.124
3.027.962
5.755.127
10.249.213

1.245.639
2.855.590
7.005.152
11.106.381

11.731.811

11.910.892

31-dec-18
€

31-dec-17
€

4.808.583
1.180.881
0
5.989.463

4.714.506
1.180.880
0
5.895.386

ACTIVA

Vaste activa
Immateriele vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Debiteuren en overige vorderingen
Vorderingen uit hoofde van subsidies
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

Ref.
PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene en overige reserves
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Totaal eigen vermogen

6

Voorzieningen

7

594.766

653.436

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van subsidies
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden

8
9

650.710
4.496.871
5.147.582

326.900
5.035.170
5.362.070

11.731.811

11.910.892

5.989.463

5.895.386

Totaal passiva

* Het aansprakelijk vermogen bestaat uit het totaal eigen vermogen en de
achtergestelde leningen die onder langlopende schulden verwerkt zijn.
Het aansprakelijk vermogen per balansdatum bedraagt
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref.

Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

10

29.497.602

29.840.105

30.405.301

Subsidies (exclusief WMO en Jeugdwet)

11

33.298

20.000

22.206

Overige bedrijfsopbrengsten

12

3.313.465

3.618.194

2.948.756

32.844.365

33.478.299

33.376.263

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

13

27.265.370

27.898.808

27.673.419

Afschrijvingen materiële vaste activa

14

381.016

446.467

347.975

Kosten activiteiten en cliënten

15

766.271

731.634

1.022.438

Overige bedrijfskosten

16

4.333.948

5.077.159

4.351.374

Som der bedrijfslasten

32.746.605

34.154.068

33.395.205

BEDRIJFSRESULTAAT

97.760

-675.769

-18.943

-3.683

-7.532

1.826

94.077

-683.301

-17.117

Financiële baten en lasten
RESULTAAT

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Algemene en overige reserves

17

2018
€

2017
€

94.077

-17.117

94.077

-17.117
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018
Ref.
€

2018
€

€

2017
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

97.760

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- boekresultaten afstoting vaste activa
- mutaties voorzieningen

1
7

381.016
0
-58.671

-18.942

347.974
0
-351.953
-3.979

322.345
Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van subsidies
- kortlopende schulden (excl. schulden aan
kredietinstellingen behoudens rekening-courant
krediet)

3
4,8

-220.484
151.438

-724.714
-2.070.700

-1.021.668

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
17
17

Ontvangen interest
Betaalde interest

-1.140.194
-1.090.713

-3.935.607

-670.608

-3.958.528

2.750
-6.434

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

7.987
-6.161
-3.683

1.826

-674.291

-3.956.702

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Splitsing eigen vermogen t.b.v. oprichting Veilig Thuis
organisaties

2

-575.733
0

-607.969
0

6

0

-1.055.000

-575.733

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.662.968

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0
0
0

Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

0
0
0

0

Mutatie geldmiddelen

-1.250.023

-5.619.670

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

7.005.150
5.755.127
-1.250.023

12.624.819
7.005.150
-5.619.669

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toelichting:
De mutatie in de geldmiddelen is fors lager dan voorgaand jaar. In 2017 heeft de afsplitsing van beide Veilig Thuis stichtingen
een grote impact gehad, met de daarbij behorende afrekening van de beginbalansen (resp. EUR 1.055K, EUR 558K) als
ook de hoge vordering op de gemeenten in Zuidoost Brabant (EUR 2.070K). In 2018 is de daling grotendeels te verklaren
door de investeringen. De investeringen vanuit het kasstroomoverzicht sluiten niet aan met de investeringen in MVA en IVA
als gevolg van investeringsfacturen die per belansdatum nog niet betaald waren.
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Stichting Jeugdbescherming Brabant is statutair gevestigd te Eindhoven met Kvk nummer 17151696 en heeft haar feitelijke
(hoofd)vestiging op de Oude Vlijmenseweg 112 te 's-Hertogenbosch
Activiteiten
Stichting Jeugdbescherming Brabant houdt zich bezig met het geven van informatie en advies aan kinderen en jongeren tot 18 jaar
(met in bepaalde gevallen een uitloop tot 23 jaar) en hun ouders opvoedings- of opgroeiproblemen, biedt de route naar passende
hulp en bevordert de veiligheid en bescherming van de jeugdige.
Stichting Jeugdbescherming Brabant vormt voor de BTW een fiscale eenheid met Stichting Veilig Thuis Brabant Noord Oost en
Stichting Veilig Thuis Zuidoost-Brabant.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2018.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening gesteld bij of krachtens de Regeling
Jeugdwet en de bepalingen van en krachtens de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaten zijn gebaseerd op historische
kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling
Sinds 1 januari 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd naar de gemeenten. Dit betekent dat de gemeenten vanaf deze datum
eindverantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke en financiële aspecten van de jeugdzorg. Qua visie is dit een goede gedachte; de
jeugdzorg wordt meer “onderdeel” van de samenleving, wat belangrijk is voor de maatschappelijke legitimatie. Ruim € 3 miljard aan
gemeenschapsgeld is hier immers mee gemoeid.
Tevens werd met de decentralisatie beoogd dat dure, gespecialiseerde jeugdzorg teruggedrongen zou worden door meer preventief
te acteren. Lokale teams hebben hierbij een sleutelrol gekregen.
Vier jaar later moeten we constateren dat de transitie gerealiseerd is, maar de transformatie nog onvoldoende resultaat heeft
opgeleverd. Ergo: het systeem piept en kraakt aan alle kanten. Oorzaak en gevolg zijn niet eenvoudig te duiden.
Vanuit financieel oogpunt is er een situatie ontstaan waarin vele gemeenten kampen met tekorten in de jeugdzorg (en breder in het
sociaal domein). De uitvoerende organisaties zien ook hun financiële positie uitgehold worden. De Transitie autoriteit jeugd (TAJ) en
haar rechtsopvolger (de Jeugdautoriteit) hebben met enige regelmaat moeten bijspringen om liquiditeitsproblemen bij
jeugdzorgorganisaties af te wenden.
In deze sterk veranderende context hebben de Brabantse gemeenten (met in totaal 2,5 mln inwoners) en Jeugdbescherming
Brabant zich tot elkaar te verhouden. Dat is voor betrokkenen geen makkelijke opgave. Ondanks de inspanningen van velen zijn we
er tot op heden onvoldoende in geslaagd om in financiële zin tot een effectief partnership te komen. Op dit moment spitst de
discussie zich met name toe op de tarieven die Jeugdbescherming Brabant krijgt. In vier van de vijf jeugdzorgregio’s (West Brabant
West, West Brabant Oost, Hart van Brabant en Noordoost Brabant) heeft dat er toe geleid dat er nog geen contracten voor 2019
gesloten zijn. Jeugdbescherming Brabant stelt dat de tarieven voor haar dienstverlening niet kostendekkend zijn, waardoor teveel
druk ontstaat op de liquide positie. Die druk wordt versterkt doordat het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen al enige jaren een
dalende trend vertoont. Hierop heeft de organisatie overigens maatregelen getroffen in de vorm van het harmoniseren van kosten in
relatie tot de productieomvang.
Om uit deze impasse te komen is afgesproken dat Jeugdbescherming Brabant voor de zomer een meerjarenplan opstelt om
gemeenten meer inzicht te geven in haar zorginhoudelijke en financiële beleid(svoornemens). Uiteindelijk doel is dat de Brabantse
gemeenten en Jeugdbescherming meerjarige contracten sluiten op basis van dat document waarbij, naast de strikt financiële
tariefafspraken, vooral de visie over de jeugdbescherming in Brabant een belangrijke plaats inneemt. Het gaat tenslotte over de
meest kwetsbare kinderen/jeugdigen in de Brabantse samenleving.
Wanneer geen overeenstemming wordt bereikt over kostprijs dekkende tarieven kan dit in de periode na 2019, leiden tot
liquiditeitsproblemen en duidt daarmee op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel
zou kunnen bestaan over de continuïteit van Jeugdbescherming Brabant. Kostenreductie maar vooral tariefsaanpassingen zijn
randvoorwaardelijk om deze ontwikkeling te keren.
Jeugdbescherming Brabant heeft er echter alle vertrouwen in dat wij gezien de kwaliteit van onze dienstverlening, de goede relatie
met gemeenten, de mate waarin wij transparantie betrachten in zowel zorginhoudelijke als financiële zin en de maatregelen die wij
treffen én getroffen hebben om kostenefficiënt(er) te werken, onze werkzaamheden ook na 2019 – op basis van faire tarieven –
zullen kunnen blijven uitvoeren.
Om die redenen is de jaarrekening 2018 opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling en presentatie zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met
uitzondering van de opbrengsten
Vergelijkende cijfers
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling en presentatie zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Vergelijking met de begroting
De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn gebaseerd op de 5 april 2018 door de Raad van Bestuur vastgestelde en op
5 april 2018 door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting 2018.
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.
Bij de volgende waarderingsgrondslagen zijn schattingen gebruikt:
- De blijfkans van medewerkers bij het inschatten van de jubileumvoorziening.
- De inschatting van leidinggevende en bedrijfsarts over het ziekteverloop van een zieke medewerker
Verbonden rechtspersonen
Stichting Jeugdbescherming Brabant maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid omzetbelasting met de Stichting Veilig Thuis
Brabant Noordoost en Veilig thuis- Zuidoost Brabant en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de fiscale
eenheid.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
Valuta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Jeugdbescherming Brabant.
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5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen historische kostprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting
zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa
die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een
uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal
plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen.
Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans
opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke
verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin
aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de
economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar alle waarschijnlijkheid in de praktijk
zullen voordoen en niet op basis van voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich zullen voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten
op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn
overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening
houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie.

Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch
eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten vorderingen en schulden uit subsidies, overige vorderingen, geldmiddelen, crediteuren en overige
te betalen posten.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, worden direct
toerekenbare transactiekosten bij de eerste waardering direct verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd indien de rechtspersoon beschikt over een deugdelijk juridisch
instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de vennootschap het stellige
voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen. Indien sprake is van een overdracht van een financieel
actief dat niet voor verwijdering uit de balans in aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee samenhangende
verplichting niet gesaldeerd.
Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans opgenomen op het moment dat contractuele rechten of
verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan. Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien
een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met
betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen.
Reële waarde
De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden
afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. De reële
waarde van deze financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te maken tegen een
disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en
liquiditeitsopslagen.
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Omdat er sprake is van immateriële activa in uitvoering
wordt hierop niet afgeschreven. Afschrijving start op het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt
beëindigd bij buitengebruikstelling of afstoting.Het afschrijvingspercentage bij ingebruikname bedraagt 20%.

Materiële vaste activa
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de
economische levensduur, rekening houdend met de eventuele restwaarde van de individuele activa. Op bedrijfsterreinen, materiële
vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Afschrijving start op het
moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij afstoting.
Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afgeschreven op basis van gebruiksduur. De
onderneming past de componentenbenadering toe voor materiële vaste activa indien belangrijke afzonderlijke bestanddelen van een
materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn. Rekening houdend met verschillen in gebruiksduur of verwacht
gebruikspatroon, worden deze bestanddelen afzonderlijk afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages (in procenten van de aanschafwaarde minus eventuele restwaarde) worden hierbij
gehanteerd:
• Verbouwingen en installaties: 5%-50%
• Telefoon- en alarminstallaties: 10%
• Inventaris en apparatuur: 20%
• Automatisering: 33,3%-50%
Bijzondere waardeverminderingen vaste activa
De stichting 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 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.
Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de effectieve
rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt). De
vervolgwaardering is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde
kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid op
basis van individuele beoordeling van vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Eigen vermogen
Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen algemene reserve, bestemmingsfonds en bestemmingsreserve.

Algemene reserve
Onder Algemene reserve is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde organen binnen de statutaire
doelstellingen van de stichting vrij kunnen beschikken.
Bestemmingsfonds
Het bestemmingsfonds is de reserve waarvan voor de aanwending door de Provincie Noord-Brabant in het verleden
bestemmingsdoelen zijn bepaald. Deze reservering is op 31 december 2017 vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve.

Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve is de reserve waaraan door de bevoegde organen van de stichting een beperktere bestedingsmogelijkheid
is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.
Aanwending van bestemmingsfonds en -reserve
Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsfonds en -reserve worden in de resultatenrekening verantwoord en via de
resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve gebracht. Wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves
welke door de daartoe bevoegde organen of instanties worden aangebracht, worden als overige mutatie binnen het eigen vermogen
verwerkt.
Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, het gevolg
zijn van een gebeurtenis uit het verleden en 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 noordzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij het effect van de
tijdswaarde van te verwaarlozen betekenis is. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed,
wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen
bij de afwikkeling van de verplichting.

Voorziening reorganisatie
De voorziening reorganisatie betreft een voorziening voor personele risico's voortvloeiend uit een geformaliseerd reorganisatieplan.
De voorziening is gewaardeerd op basis van de schatting van de bedragen die naar verwachting nodig zijn om deze risico's af te
wikkelen en die niet in verband staan met de doorlopende activiteiten van de stichting.
Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde
van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De
gehanteerde disconteringsvoet is 2,5%.
Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor de te verwachten verplichtingen tot het doorbeltalen van toekomstige beloningen
aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te
verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Hierbij is rekening gehouden met loondoorbetaling van 70% of 85% volgens de
CAO-bepalingen.
Voorziening rechtsgeschillen
Deze voorziening is gevormd voor risico's omtrent lopende procedures en te verwachten verplichtingen. De voorziening is
gewaardeerd tegen de schatting van de bedragen die naar verwachting nodig zijn om deze risico's af te wikkelen.
Voorziening verlieslatende contracten
Deze voorziening omvat de overeenkomsten waarin de onvermijdbare kosten om aan de contractuele verplichtingen te voldoen de
verwachte voordelen uit de overeenkomst overtreffen
Alleen de kosten die direct kunnen worden toegerekend aan het contract worden meegenomen in de bepaling van de onvermijdbare
kosten. De verwachte voordelen worden bepaald door de netto contante waarde van de toekomstige voordelen die samenhangen
met het contract.
Schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij de eerste verwerking
opgenomen tegen de nominale waarde.
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor
reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin
deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden
aan dit boekjaar toegerekend.

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

Onder opbrengsten jeugdwet en opbrengsten wmo worden de baten verantwoord uit hoofde van geleverde prestaties op het gebied
van verleende jeugdzorg respectievelijk wmo-prestaties. Als realisatiemoment geldt het moment waarop de betreffende prestaties
zijn gerealiseerd en op grond van de geldende voorschriften of richtlijnen gedeclareerd kunnen worden bij de opdrachtgever.
Uitgangspunten Sociaal Domein
Bij het bepalen van de Wmo-omzet en of Jeugdwet-omzet heeft de stichting de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
gevolgd zoals hiervoor opgenomen. Met ingang van 2015 is als gevolg van de transitie een deel van de toenmalige AWBZ en ZVW
zorg overgeheveld van de zorgkantoren respectievelijk de zorgverzekeraars naar de gemeenten (‘decentralisatie’).
Als gevolg van deze decentralisatie heeft de Stichting per regio binnen Noord-Brabant lumpsumcontracten afgesloten, waardoor er
voor 2015 en 2016 sprake is van beperkte mate van omzetonzekerheid. Overeenkomstig de landelijke en gemeentelijke uitingen van
de overheid heeft hierbij continuïteit van zorgverlening voorop gestaan. In 2017 zijn afspraken met de gemeenten gemaakt waarbij
onderscheid gemaakt wordt naar lumpsumcontracten, prijs-hoeveelheid contracten en contracten waarbij een gezinstarief van
toepassing is. Deze categorieën worden ook in deze jaarrekening als zodanig onderscheiden.
Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening resp. landelijke verantwoording van de zorg aan alle gemeenten waar de
stichting een contracteringsrelatie mee heeft op basis van het landelijke IZA-protocol. Niet alle gemeenten hebben hiermee
ingestemd. Dit kan ertoe leiden dat de verantwoorde omzet ter discussie kan worden gesteld.
De wijze waarop de individuele gemeenten overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op dit moment nog niet bekend, echter de raad
van bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening waar mogelijk en wijst op het
resterende inherente risico terzake dat kan leiden tot nagekomen financiële effecten in 2019 of later.

Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit opbrengsten anders dan uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning en
subsidies. De overige opbrengsten kunnen worden verdeeld in opbrengsten voor het leveren van goederen en opbrengsten voor het
leveren van diensten.
Opbrengsten uit 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.
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Personeelskosten
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen en salarissen en andere personeelslasten worden verantwoord in de periode waarin personeel op grond van de
arbeidsvoorwaarden het recht op beloning verkrijgt. Sociale lasten worden toegerekend aan dezelfde periode als de lonen en
salarissen waaraan deze sociale lasten direct kunnen worden toegerekend.
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde
bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake
zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de vennootschap. De verplichting
uit hoofde van beloningen tijdens het dienstverband worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een uitkering als
gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft
verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de
ontslagvergoeding opgenomen in een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen.
Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een
verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden
toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

Pensioenen
Stichting Jeugdbescherming Brabant 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 de stichting. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel,
zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De stichting 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 penioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 diende
het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 104,5% te hebben.
De dekkingsgraad (na indexatie) bedroeg toen 109%. Per 1 januari 2016 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen.
Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe'dekkingsgraad is het gemiddelde
van de laatste twaalfdekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk
schommelen. Op 31 december 2023 moet de dekkingsgraad minimaal 123% zijn. Het pensioenfonds verwacht hieraan
te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten in
om bijzondere premieverhogingen door te voeren. De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdragen van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.
De stichting heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening
verantwoord. De dekkingsgraad ultimo 2018 bedroeg 101,3%.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en de terugname hiervan worden onder deze rubriek verantwoord. Zie verder de
toelichting op deze post in paragraaf 5.1.4.2.
Overige bedrijfkosten
De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Bijzondere posten
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en de terugname hiervan worden onder deze rubriek verantwoord. Zie verder de
toelichting op deze post in paragraaf 5.1.4.2.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.

Pagina 12 van 28

Document waarop het KPMG rapport (1452775/19X00165274AVN) d.d. 28 mei 2019 (mede) betrekking heeft.

Stichting Jeugdbescherming Brabant

5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.4 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de
liquide middelen met uitzondering van deposito's met een looptijd langer dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van
interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van
kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
5.1.4.5 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich
gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

5.1.4.6 Financiële instrumenten en risicobeheersing
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen
aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij
elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen
blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De
contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke
financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.
Kredietrisico
De stichting loopt kredietrisico over vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico dat de stichting loopt
bedraagt EUR 92K bestaande uit de vorderingen op gemeenten buitenprovinciaal die eind april nog openstaan of nog
gefactureerd moeten worden. Deze vorderingen vloeien voort uit het woonplaatsbeginsel, dat in de Jeugdwet is geregeld.
Het kredietrisico is hierdoor beperkt. Echter, bij het niet nakomen door een gemeente van de verschuldigde betalingen
blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de nog openstaande vordering.
Renterisico
De Stichting heeft geen rentedragende vorderingen of rentedragende schulden en loopt daardoor geen renterisico.
Liquiditeitsrisico
De stichting loopt geen significante liquiditeitsrisico's en bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende
liquiditeitsbegrotingen. Het bestuur ziet erop toe dat voor de stichting steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn
om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide
middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.
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ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
31-dec-18
€

De specificatie is als volgt:

Immateriële vaste activa in uitvoering

480.637

Totaal immateriële vaste activa

480.637

31-dec-17
€

0

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Immateriële vaste
activa in uitvoering
€
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: investeringssubsidies
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen
Af: desinvesteringen

0
480.637
0
0
0
0
0

Boekwaarde per 31 december

480.637

Aanschafwaarde
Cumulatieve waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen

480.637

480.637
Gehanteerde afschrijvingspercentages

0,00%

Toelichting:
In 2018 is geïnvesteerd in het registratiesysteem WijZ, ter vervanging van het huidige registratiesysteem IJ.

2. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Verbouwing / Installaties
Automatisering
Telefoon / Alarminstallaties
Inventaris / Videoapparatuur
Materiële vaste activa in uitvoering
Totaal materiële vaste activa

97.241
561.039
3.365
95.232
245.083
1.001.961

138.567
609.603
5.426
50.915
0
804.511

Telefoon /
Alarminstallaties

Inventaris /
Videoapparatu
ur

€

€

€

€

5.426
0
0
2.061
0
0
0
3.365

50.915
66.519
0
22.202
0
0
0
95.232

804.511
578.465
0
381.016
0
0
0
1.001.960
2.324.376
0
1.322.415
1.001.961

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

Verbouwing /
Installaties

Vaste activa in
uitvoering

Automatisering

€
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: investeringssubsidies
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen
Af: desinvesteringen
Boekwaarde per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen

Gehanteerde afschrijvingspercentages

138.567
5.417
0
46.743
0
0
0
97.241

0
245.083
0
0
0
0
0
245.083

609.603
261.446
0
310.010
0
0
0
561.039

628.335

245.083

1.189.030

35.162

226.766

531.094
97.241

0
245.083

627.990
561.039

31.797
3.365

131.534
95.232

5%-50%

0,00%

33,3%-50%

10%

Totaal

20%

Toelichting:
Materiële vaste activa in uitvoering: in 2018 is gestart met het verbouwen van het pand aan het Sobrietasplein te Helmond, dit heeft tot een investering van Eur 245K
geleid.
Automatisering: In 2018 is voor een bedrag van Eur 103K geïnvesteerd in nieuwe servers en routers, een bedrag van Eur 32K voor een nieuw Intranet. De overige
investeringen betreffen (vervangende) laptops en telefoons. Het reguliere afschrijvingspercentage bedraagt 33,33% en daarmee worden de activa in 3 jaar geheel
afgeschreven. De telefoons worden in twee jaar volledig afgeschreven tot nihil.
Inventaris/videoapparatuur: Het grootste deel van de investering, Eur 37K, betreft kabelmanagement op bureaus voor 4 locaties die in 5 jaar geheel afgeschreven gaan
worden
In 2018 is voor een totaalbedrag van Eur 319K activa uit de activa gehaald. dit betreffen activa die gedurende een periode van twee volledige jaren geheel zijn
afgeschreven. Eur 124K betreft verbouwingen/installaties, Eur 10K betreft inventaris/videoapparatuur, Eur 175K automatisering en Eur 9K telefoon en alarminstallaties.
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ACTIVA
3. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Vorderingen op debiteuren

318.634

25.449

Overige vorderingen:
Waarborgsommen
Fietsplan
Totaal overige vorderingen

10.439
328
10.767

10.639
1.578
12.217

Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde kosten
Totaal overlopende activa

318.575
818.148
1.136.723

675.160
532.813
1.207.973

Totaal debiteuren en overlopende activa

1.466.124

1.245.640

Toelichtingen op Debiteuren en overige vorderingen:
De debiteuren bestaan uit openstaande facturen die betrekking hebben op detacheringen van personeel.
Met uitzondering van de waarborgsommen, die afgegeven zijn voor de duur van contracten, en de te vorderen transitievergoedingen hebben de vorderingen
een looptijd korter dan 1 jaar.
Op 1 april 2020 wordt de wet compensatie transitievergoedingen van kracht, waarbij met terugwerkende kracht tot 2015 een compensatie aangevraagd kan worden bij
het UWV. In de nog te ontvangen bedragen is hiervoor een bedrag van EUR 250K opgenomen.

4. Vorderingen uit hoofde van subsidies:
Gemeenten regio West-Brabant
Gemeente Tilburg
Gemeenten Regio Noordoost-Brabant
Gemeenten regio Zuidoost-Brabant
Gemeenten buiten Noord-Brabant
Overigen
Totaal

Toelichting:

1.181.814
99.012
409.338
713.348
503.534
120.917
3.027.962

0
71.532
179.351
2.370.280
234.427
0
2.855.590

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Subsidiejaar Stadium van vaststelling
Gemeenten regio West-Brabant
Gesloten Jeugdzorg Breda
Gemeenten West Brabant Oost
Gemeenten West Brabant West-BZM
Gemeenten West Brabent West nog te declareren
Gemeenten West Brabant West nog te ontvangen
Gesloten Jeugdzorg WBW

2018
2018
2018
2018
2018
2018

Onderhanden
Onderhanden
Onderhanden
Onderhanden
Onderhanden
Onderhanden

10.036
572.862
42.121
371.593
177.717
7.485

-

1.181.814

0

Gemeente Tilburg
IMW
Expertise vv -IMW
Expertise vv- Waalwijk
Expertise vv-Dongen
Expertise vv-Heusden
Expertise vv - Hilvarenbek

Gemeenten regio Noordoost-Brabant
Subsidie 2017

Gemeenten regio Zuidoost-Brabant
Subsidie 2017
Subsidie 2018

2017
2018
2018
2018
2018
2018

Afgewikkeld
Onderhanden
Onderhanden
Onderhanden
Onderhanden
Onderhanden

2017 Afgewikkeld
2018 Onderhanden

2017 Afgewikkeld
2018 Onderhanden

0
26.402
57.678
6.392
8.099
441

71.532
-

99.012

71.532

0
409.338
409.338

179.351
179.351
2.370.280

713.348
713.348

2.370.280

2016 Afgewikkeld
2017 Afgewikkeld
2018 Onderhanden

503.534
503.534

51.972
182.455
234.427

2018 Onderhanden

120.917
120.917

0
0

Gemeenten buiten Noord-Brabant

Overigen
Steunfonds

Bijdrage Samen Veilig 4e kwartaal 2018

De voorziening dubieuze debiteuren is getroffen voor buitenproviciale vorderingen en is derhalve in mindering is gebracht op nog te ontvangen subsidies Gemeenten
buiten Noord Brabant. Deze bedraagt EUR 25.681 (2017: EUR 87.540).

5. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Bankrekeningen
Kassen

5.752.332
2.795

7.002.569
2.583

Totaal liquide middelen

5.755.127

7.005.152

Toelichting:
In het kader van de afgesloten huurcontracten zijn door de ABN-AMRO bank garanties afgegeven voor een totaalbedrag
van EUR 341.720 (2017: EUR 341.720).
De overige liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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Stichting Jeugdbescherming Brabant

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
PASSIVA
6. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-18
€

31-dec-17
€

Algemene en overige reserves
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

4.808.583
1.180.880
0

4.714.507
1.180.880
0

Totaal eigen vermogen

5.989.463

5.895.387

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
1-jan-18
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-18
€

Algemene reserve
Resultaat 2018

4.714.506
0

0
94.077

0

4.714.506
94.077

4.714.506

94.077

0

4.808.583

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
1-jan-18
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-18
€

Besemmingsreserves IJ
Bestemmingsreserve Vonc

1.000.000
180.880

0
0

0
0

1.000.000
180.880

Totaal bestemmingsreserves

1.180.880

0

0

1.180.880

Totaal algemene en overige reserves

Bestemmingsreserves

Toelichting bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserve IJ
Met de regio's binnen Noord-Brabant is de afspraak gemaakt dat uit de onderproductie EUR 1.000.000 bestemd zal worden
aan de kosten die benodigd zijn voor de noodzakelijke vervanging van het huidige cliëntenregistratiesysteem IJ.

Bestemmingsreserve VONC
Ten behoeve van de transformatie benaderingswijze VONC is een bestemmingsreserve gevormd. Deze is gericht
op het aanpassen van de jeugdbescherming aan de nieuwe eisen van de Jeugdwet 2015 en met name gericht op het
tot stand brengen van een goede aansluiting tussen het lokale veld en Jeugdbescherming.
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Stichting Jeugdbescherming Brabant

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
PASSIVA

7. Voorzieningen
p
volgt weer te
geven:
Voorziening voor:
- reorganisatie
- jubileumverplichtingen
- langdurig zieken
- rechtsgeschillen
- Verlieslatende contracten
Totaal voorzieningen

Saldo per

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Saldo per

2017
€

€

€

€

2018
€

22.724
223.737

27.627
31.362
166.734
25.000

37.431
19.594

250.723

61.420

76.185
279.418
244.489
53.344
0
653.436

7.012
253.473

4.395

44.163
270.780
264.061
8.750
7.012
594.766

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
2018
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan > 5 jaar

317.234
277.532
142.648

Toelichting per categorie voorziening:
Voorziening reorganisatie
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van personele risico's voortvloeiend uit een geformaliseerd reorganisatieplan.
De onttrekking betreft daadwerkelijk betaalde ontslagvergoedingen.
Voorziening jubilea
Deze voorziening is conform wettelijke jaarverslaggevingsvoorschriften gevormd voor toekomstige jubileumuitkeringen.
De omvang van de voorziening is bepaald rekening houdend met de blijfkans van de medewerkers en de regeling
omtrent het 12,5-jarig, 25-, 30- en 40-jarig dienstverband. Hierbij is rekening gehouden met loonindex van 1,85% en
contant gemaakt tegen 2,5%.
De onttrekking betreft daadwerkelijk betaalde jubileumuitkeringen, en de dotatie is de herziening van de jaarrekening op basis van de
actuele salarisgegevens.
Voorziening langdurig zieken
Deze voorziening is conform wettelijke jaarverslaggevingsvoorschriften gevormd voor de bestaande verplichtingen tot
het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend
geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Hierbij is rekening gehouden met loondoorbetaling van 70% of 85% volgens de CAO-bepalingen.
Doordat het aantal langdurig zieken is toegenomen is een dotatie opgenomen. De onttrekking heeft betrekking op eerdere dotaties die tot uitkering gekomen zijn.
Voorziening rechtsgeschillen
Deze voorziening is gevormd voor risico's omtrent lopende procedures en te verwachten verplichtingen.
De vrijval van de voorzieningen betreft voornamelijk de vrijval van afgewezen claims uit de voorziening Samson.
Ultimo 2018 staan er geen Samson claims meer open
Voorziening verlieslatende contracten
In 2018 is een bedrag van EUR 7K aan de voorziening verlieslatende contracten gedoteerd. Dit betreft kosten voor software die niet in gebruik is en waarvan
het contract reeds is opgezegd.
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Stichting Jeugdbescherming Brabant

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
PASSIVA
8. Schulden uit hoofde van subsidies:
Gemeenten West Brabant
Hart van Brabant

31-dec-18
-1.207
651.917
650.710

31-dec-17
4.396
322.504
326.900

0
-1.207
0
-1.207

0
-17.074
21.470
4.396

96.366
174.388
9.047
2.981
317.385
51.750
651.917

96.366
51.750
174.388
0
0
0
0
322.504

31-dec-18
€

31-dec-17
€

782.062
0
1.275.167
27.208
2.084.437

325.684
557.546
1.441.251
-46.103
2.278.378

85.256
810.406
834.928
6.479
1.737.069

85.866
807.070
908.091
14.343
1.815.370

1.211
223.921
25.994
251.126

89.107
338.388
31.871
459.365

399.955
24.284
424.239

464.514
17.542
482.056

4.496.871

5.035.170

Toelichting schulden uit hoofde van subsidies:
Subsidiejaar

Stadium van vaststelling

Gemeenten West contract levering jeugdzorg
Gemeenten West contract levering jeugdzorg
Gesloten jeugdzorg
Afrekening 2016

2016
2017
2016

Afgewikkeld
Onderhanden
Onderhanden

Hart van Brabant
Gesloten jeugdzorg
Productie 2017
Expertise vv - Oisterwijk
Expertise vv-Gilze en Rijen
JB/JR maatregelen
Stichting bijzonder jeugdwerk

2016
2017
2017
2018
2018
2018
2018

Onderhanden
Onderhanden
Onderhanden
Onderhanden
Onderhanden
Onderhanden
Onderhanden

De schulden uit hoofde van de subsidies hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

9. Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:
Crediteuren
Schulden aan Veilig Thuis Stichtingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Medewerkers
Te betalen afvloeiingskosten personeel
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Te betalen vrijwilligers
Nog te betalen kosten:
Nalatenschappen
Te betalen wezenuitkeringen
Jeugdigen
Overige passiva:
Overlopende passiva
Fondsmiddelen

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

Toelichting kortlopende schulden en overlopende passiva:
In de crediteuren is de investering in WIJZ ad EUR 480K opgenomen, dit veroorzaakt het hogere saldo t.o.v. voorgaand jaar.
De overlopende passiva bestaan voor een bedrag van EUR 78K aan nog te ontvangen voorschotnota's van KPMG voor de jaarrekeningcontrole 2018, een nog te
ontvangen factuur van EUR 35K voor Jeudzorgnet 2018, een bedrag van EUR 58K voor onderzoekskosten inzake een casus en EUR 18K voor de afrekening van
Robidus inzake WGA-ERD 2017.
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
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Stichting Jeugdbescherming Brabant

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
De Stichting heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende contracten en overeenkomsten.

Huur
Leaseauto's
Kopiers
T-Mobile
Netwerk
Totaal meerjarige verplichtingen

betaalbaar binnen
1 jaar
€

betaalbaar
1-5 jaar
€

betaalbaar
na 5 jaar
€

Totaal
31-12-2018
€

1.881.882
49.552
24.089
64.487
69.396
2.089.406

3.864.701
58.562
30.111
0
0
3.953.375

1.297.585
0
0
0
0
1.297.585

7.044.168
108.115
54.200
64.487
69.396
7.340.366

Toelichting:
De lease van de auto's betreft operational lease; na afloop van het contract worden de auto's geen eigendom.

Overige niet verwerkte verplichtingen

Investeringsverplichting
Per balansdatum bestaat er een materiële investeringsverplichting ten aanzien van de verbouwing van het pand in Helmond. Deze bedraagt EUR 332.413.
Garanties
In het kader van de afgesloten huurcontracten zijn door de ABN-Amro bank garanties afgegeven voor een totaal
bedrag van EUR 341.720 (2017 EUR 341.720).
Belegde gelden jeugdigen
Jeugdbescherming Brabant beheert de vermogens van jeugdigen die bij de organisatie onder voogdij zijn gesteld.
In deze hoedanigheid beheerde de organisatie op 31 december 2018 voor EUR 1.569.928 aan bankrekeningen (31 december
2017: EUR 1.970.192).
Het betreft gelden die niet aan Jeugdbescherming Brabant toebehoren maar waar de stichting wel de verantwoording
over heeft. Deze spaargelden zijn niet in de balans opgenomen.
VPB-plicht Jeugdzorg
Door de invoering van de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van
jeugdzorg/-hulp aan haar minderjarige inwoners. Hiertoe sluiten gemeenten contracten af met de diverse aanbieders van
jeugdzorg/-hulp. Voor de jeugdzorginstelling zelf kan de wijziging van subsidiebekostiging (tot 2015) naar bekostiging op
contractsbasis (vanaf 2015) - meer dan voorheen - tot het risico van (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht leiden.
Oorzaak van deze eventuele vennootschapsbelastingplicht ligt in het feit dat jeugdzorginstellingen veelal geen beroep meer kunnen doen op de zogenoemde ‘subsidievrijstelling’ in de vennootschapsbelasting, omdat niet meer wordt voldaan aan de bijbehorende voorwaarden. Daardoor wordt aangenomen dat de jeugdzorginstellingen
(meestentijds stichtingen) in beginsel een onderneming in fiscale zin drijven met (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht tot gevolg. Eenmaal
vennootschapsbelastingplichtig is voor deze instellingen vervolgens van belang of er nog andere mogelijkheden c.q. vrijstellingen zijn om (gedeeltelijke)
vennootschapsbelastingplicht te voorkomen. Hierbij valt te denken aan de zogenoemde ‘zorgvrijstelling’ in de vennootschapsbelasting.
Momenteel vindt op landelijk niveau overleg plaats tussen onder meer het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
het Ministerie van Veiligheid & Justitie, het Ministerie van Financiën en sectorale belangenbehartigingsorganisaties ten aanzien van
de hierboven geschetste fiscale problematiek. Over de eventuele uitkomsten van dit overleg, meer in het bijzonder of en onder welke
voorwaarden vennootschapsbelastingplicht kan worden afgewend, is thans nog niets inhoudelijks bekend. Om voornoemde reden
heeft De Stichting geen rekening gehouden met een eventuele belastingplicht in de jaarrekening.
Fiscale eenheid
Stichting Jeugdbescherming Brabant maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid omzetbelasting met de Stichting Veilig Thuis Brabant Noordoost en Veilig thuisZuidoost Brabant en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de fiscale eenheid.
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Stichting Jeugdbescherming Brabant

5.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2018
BATEN
10. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:

Opbrengsten Jeugdwet
Jeugdbescherming
Jeugdreclassering
Preventieve Jeugdbescherming
Lumpsum JB-JR Preventief
Subs Gezinstarief JB-JR
Subsidie Gemeenten Gesl Jz
Subsidie Gemeenten SEZ
Subsidies buiten provincie
Overige subsidies
Totaal

Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

0
14.929.174
2.763.027
1.406.656
0
6.846.202
141.154
2.032.831
756.685
621.873
29.497.602

0
15.975.421
2.895.329
1.250.163
0
6.310.164
216.250
2.569.278
0
623.500
29.840.105

0
9.834.770
1.737.645
1.411.028
7.171.206
6.904.249
196.495
2.317.786
705.000
127.122
30.405.301

Toelichting:
De overige subsidies bestaan voor een bedrag van EUR 42K uit subsidie randvoorwaarden HvB, een bedrag van EUR
80K voor vergoeding bijzondere kosten in de regio Noordoost. De stichting heeft een bijdrage ontvangen van het
steunfonds voor het programma VONC ad EUR 500K.

11. Subsidies (exclusief WMO en Jeugdwet)
Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

Loonkostensubsidie

33.298

20.000

22.206

Totaal

33.298

20.000

22.206

De specificatie is als volgt:

Toelichting Subsidies (exclusief WMO en Jeugdwet):
De loonkostensubsidie bestaat voor EUR 26K uit loonkostensubsidie die de Stichting ontvangt voor één medewerker en
EUR 7K voor gelden die de stichting van het stagefonds VWS heeft ontvangen

12. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
Overige opbrengsten:
Huuropbrengsten
Detacheringsopbrengsten
Doorberekende uren aan derden/Cursussen
SLA opbrengsten
Totaal

Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

196.987
668.025
287.786
2.160.667
3.313.465

198.000
534.556
724.971
2.160.667
3.618.194

191.795
636.074
125.304
1.995.582
2.948.756

Toelichting:
De SLA opbrengsten betreffen opbrengsten die doorbelast worden vanuit Jeugdbescherming Brabant voor diensten
geleverd aan Veilig Thuis Zuidoost-Brabant en Veilig Thuis Brabant Noordoost. Dit betreffen kosten op het gebied van
facilitaire zaken, financiele diensten, informatisering, bestuurskosten en personeelsaangelegenheden.
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5.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2018
LASTEN
13. Personeelskosten
Realisatie
2018
€
19.708.258
2.903.209
1.850.540

Begroting
2018
€
20.626.228
3.008.678
2.043.279

Realisatie
2017
€
19.157.924
2.780.504
1.783.707

-311.066
-86.519
294.554
-158.480
196.698
586.265
711.534
25.694.995

13.943
0
313.766
0
448.440
516.313
437.403
27.408.051

-369.994
0
295.964
212.742
360.090
564.072
714.066
25.499.075

Personeel niet in loondienst

1.570.375

490.757

2.174.343

Totaal personeelskosten

27.265.370

27.898.808

27.673.419

De specificatie is als volgt:
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
Zwangerschapsuitkeringen en langdurig zieken
Lasten opgebouwde vakantierechten
Woon-werk verkeer
Afvloeiingskosten personeel
Studiekosten
Reisdeclaraties
Overige personeelskosten
Subtotaal

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)
Gemiddeld aantal personeelsleden

361 0

359

368

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van FTE's

361

359

368

Toelichting:
De externe inhuur van personeel is in werkelijkheid hoger dan begroot door diverse projecten en als gevolg van een
hoger ziekteverzuim.
De post afvloeingskosten personeel bestaat uit het terug te vorderen bedrag aan transitievergoedingen betaald aan
langdurig zieken die uit dienst zijn gegaan vanaf 2015. Dit bedrag is in 2020 terug te vorderen bij het UWV en als een te
vorderen bedrag opgenomen in deze jaarrekening. In de overige personeelskosten is een bedrag van 300K begrepen
voor de premie voor het eigen risicodragerschap WGA, in de begroting zijn deze kosten opgenomen onder overige
verzekeringen.
Het personeel in loondienst is niet werkzaam in het buitenland.

14. Afschrijvingen materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

- Materiële vaste activa
Totaal afschrijvingen

Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

381.016
381.016

446.467
446.467

347.975
347.975

Toelichting:
Er is minder geïnvesteerd dan begroot
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5.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2018
LASTEN
15. Kosten activiteiten en cliënten
De specificatie is als volgt:

Bijzondere kosten voogdij
Kosten gesloten jeugdzorg
Zelfstandige kamerbewoning
Ziektekosten uithuisgeplaatsten
Kosten aansprakelijkheidsverzekering
Overige kosten
Totaal

Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

252.187
124.037
34.765
234.248
37.362
83.673
766.271

240.787
118.430
33.193
223.659
35.673
79.891
731.634

372.945
122.633
21.542
263.013
35.589
206.715
1.022.438

Toelichting:
In de begroting is geen onderverdeling aangebracht tussen de verschillende categorieën. De bedragen in de categorieen
zijn bepaald aan de hand van een procentuele verdeling. Het tarief dat gebruikt is in de begroting is lager dan de
werkelijke kosten.
In werkelijkheid vergoeden de verantwoordelijke partijen een lager bedrag dan voor onze cliënten nodig is waardoor een
groter gedeelte voor rekening van Stichting Jeugdbescherming Brabant is gekomen dan initieel begroot.

16. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

Algemene kosten

2.305.580

2.928.176

2.340.678

77.620
140.643
218.263

134.416
141.601
276.017

115.120
131.315
246.435

Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

1.829.700
-19.594

1.872.967
0

1.766.867
-2.606

Totaal overige bedrijfskosten

4.333.948

5.077.159

4.351.374

Specificatie van de Algemene kosten

Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

Overige huisvestingskosten
Computerbenodigdheden
Onderhoud en aanschaf software
Communicatiekosten
Accountantskosten
Advies en diensten derden
Kantoorkosten
Zakelijke lasten
Kosten algemeen beheer
Overige algemene kosten
Totaal algemene kosten

408.887
337.653
66.731
34.047
259.273
433.783
578.428
32.344
209.644
-55.209
2.305.580

359.742
569.328
215.058
49.663
120.000
520.600
545.650
71.582
466.364
10.189
2.928.176

301.339
485.176
33.265
44.047
200.825
512.304
556.487
38.522
197.570
-28.859
2.340.678

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energiekosten gas/water/stroom
Subtotaal

Toelichting:
In 2018 zijn minder computerbenodigheden aangeschaft dan initieel begroot (230K). In de begroting is voor de overige
verzekeringen een bedrag van 339K opgenomen. Dit bedrag bestaat voor 300K uit de premie voor het eigen
risicodragerschap WGA en de realisatie is geboekt op de overige personeelskosten.
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5.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2018
LASTEN
17. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:

Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

2.750
2.750

0
0

7.987
7.987

Rentelasten
Overige financiële lasten
Subtotaal financiële lasten

0
6.434
6.434

0
7.532
7.532

0
6.161
6.161

-3.683

-7.532

1.826

Realisatie
2018
€
120.746
52.358
173.104

Realisatie
2017
€
148.929
56.723
205.652

Totaal financiële baten en lasten

Toelichting:
Door de huidige rentestanden zijn in de begroting geen rentebaten meegenomen.

5.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2018
OVERIGE TOELICHTINGEN
Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Een gedetailleerde opstelling is opgenomen in paragraaf 5.1.7 WNT

Bestuurders en voormalige bestuurders
Toezichthouders en voormalige toezichthouders
Totaal bezoldiging bestuurders en toezichthouders

De bezoldiging van bestuurders omvat periodiek betaalde beloningen, zoals salarissen, vakantiegeld en sociale lasten,
beloningen betaalbaar op termijn, zoals pensioenlasten, uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en
winstdelingen en bonusbetalingen, voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de stichting en alle
meerderheidsdeelnemingen van de stichting.

Realisatie
2018
€

Realisatie
2017
€

3 Niet-controlediensten

76.230
80.707
0
30.250
32.065
40.021

0
92.565
77.228
0
30.250
0

Totaal honoraria accountant

259.273

200.043

Honoraria accountant

De honoraria van de accountant zijn als volgt:
1 Controle van de jaarrekening
Controle van de jaarrekening
Controle van de jaarrekening
2 Overige controlewerkzaamheden

2018
2017
2016
2018
2017

Toelichting:
De overige controlewerkzaamheden hebben betrekking op het verkrijgen van een accountantsverklaring ten behoeve
de verantwoording van de productie aan de gemeenten met wie een prijs- hoeveelheidscontract is overeengekomen.
De in de tabel vermelde honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2018 hebben betrekking op de totale
het onderzoek van de jaarrekening 2018, ongeacht of de wekzaamheden al gedurende het boekjaar 2018 zijn verricht
aangevuld met de afrekening van voorgaand jaar welke in 2018 ten laste van het resultaat is gebracht.

Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en
hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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Stichting Jeugdbescherming Brabant
5.1.7 WNT-VERANTWOORDING 2018

5.1.7 WNT-VERANTWOORDING 2018 Stichting Jeugdbescherming Brabant
De WNT is van toepassing op Jeugdbescherming Brabant. Het voor Jeugdbescherming
Brabant toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 op basis van klasse III EUR 151.000
(bezoldigingsmaximum Zorg- en Jeugdhulp). Op basis van de toelichting opgenomen onder de
tabel geldt dat voor Stichting Jeugdbescherming Brabant het geldende maximum EUR 120.800
is.
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking
R.E.J.M. Meuwissen

bedragen x € 1
Functiegegevens

Bestuurder

Aanvang en einde
functievervulling in 2018
Deeltijdfactor in fte

1/1 - 31/12
1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op
termijn
Subtotaal

9.789
120.746

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

120.800

110.957

-/- Onverschuldigd betaald en
nog niet terugontvangen
bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de
overschrijding al dan niet is
toegestaan.
Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde
betaling
Gegevens 2017

0
120.746
Nvt

Nvt

R.E.J.M. Meuwissen

Aanvang en einde
functievervulling in 2017
Deeltijdfactor 2017 in fte

1/2-31/12
1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op
termijn
Subtotaal

137.117
11.812
148.929

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

146.000

Totale bezoldiging

148.929

De bestuurder heeft een fulltime dienstbetrekkinig bij Stichting Jeugdbescherming Brabant, maar is 0,1 FTE werkzaam als
bestuurder voor Veilig Thuis Brabant Noordoost en 0,1 FTE voor de Stichting Veilig Thuis Zuidoost-Brabant. De kosten voor
deze inzet worden op basis van een Service Level Agreement doorbelast aan deze stichtingen Veilig Thuis.
1b. Toezichthoudende topfunctionarissen
Drs. H.M. van de WouwStrijbos

Drs. R.J.
Feenstra RA

Mw. Mr. P.
Beltman

Voorzitter (vanaf 01-072018)

Vice voorzitter

Lid

Lid

Mw. Dr.
M.C.
Kuijpers
MCM
Lid

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/4-31/12

Drs. V.Th.M. Braam

Drs. G.H.M. van Loon

Functiegegevens

Voorzitter

Aanvang en einde
functievervulling in 2018

1/1 - 1/7

bedragen x € 1

Mr. R.J.L
van
Bokhoven
Lid
1/4-31/12

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
/- Onverschuldigd betaald en
nog niet terugontvangen
bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de
overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde
betaling

5.954

9.768

9.573

7.658

7.658

6.004

5.743

9.060

15.100

12.080

12.080

12.080

9.060

9.060

0

0

5.954

0

9.768

9.573

0

0

0

0

7.658

7.658

6.004

5.743

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1-15/9
16/9-21/12

1/1 - 31/12

15/5 - 31/12

Gegevens 2017
Aanvang en einde
functievervulling in 2017
Bezoldiging
Totale bezoldiging 2017

12.706

7.421

8.901

8.319

8.319

0

0

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

21.900

14.600

14.600

14600

14.600

0

0
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Prof. Dr. E.E.S
Nieuwenhuis
Lid

bedragen x € 1
Functiegegevens

Drs. P.M. Langenbach
Vice voorzitter

Aanvang en einde
functievervulling in 2017
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
/- Onverschuldigd betaald en
nog niet terugontvangen
bedrag
Totale bezoldiging

0
-

Reden waarom de
overschrijding al dan niet is
toegestaan.
Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde
betaling

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

15/5 - 31/12

1/1 - 31/12

Gegevens 2017
Aanvang en einde
functievervulling in 2017
Bezoldiging
Totale bezoldiging 2017

3.691

7.366

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

7.300

10.332

Met ingang van 2018 zijn de Stichting Veilig Thuis Noordoost Brabant en de Stichting Veilig Thuis Zuidoost
Brabant WNT-plichtig. Vanaf dat moment worden, op basis van tijdsbesteding, 10% van de bezoldigingen in
beide stichtingen verantwoord en 80% in Stichting Jeugdbescherming Brabant.
2. Uitkeringen wegens beëindiging

Niet van toepassing
3. Bezoldiging en/of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking
die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen .
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Stichting Jeugdbescherming Brabant

OVERIGE TOELICHTINGEN OP DE JAARREKENING
5.1.8 VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING
De raad van bestuur van Stichting Jeugdbescherming Brabant heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in de vergadering
van 23 mei 2019.

De raad van toezicht van Stichting Jeugdbescherming Brabant heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in de vergadering
van 23 mei 2019.

5.1.9 RESULTAATBESTEMMING
Voorgesteld wordt om het resultaat te verdelen in overeenstemming met de resultaatverdeling onder aan
paragraaf 5.1.2.

5.1.10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
In 2019 hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden met belangrijke financiële gevolgen voor Stichting
Jeugdbescherming.

5.1.11 ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

W.G.
R.E.J.M. Meuwissen

W.G.
Drs G.H.M. van Loon

W.G.
Mr. P. Beltman

W.G.
Drs R.J. Feenstra RA

W.G.
Drs H.M. van de Wouw - Strijbos MCM

W.G.
Mr. R.L.J. van Bokhoven

W.G.
dr. M.C. Kuijpers MCM
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Stichting Jeugdbescherming Brabant

5.2 OVERIGE GEGEVENS
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Stichting Jeugdbescherming Brabant

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 STATUTAIRE REGELING RESULTAATBESTEMMING
In de statuten is geen bepaling opgenomen ten aanzien van de resultaatbestemming.
Het resultaat over 2018 wordt toegevoegd aan de algemene reserves.

5.2.2 BIJZONDERE STATUTAIRE RECHTEN INZAKE DE ZEGGENSCHAP IN DE RECHTSPERSOON
In de statuten van de stichting is geen bijzondere bepaling opgenomen inzake de zeggenschap in de
rechtspersoon.

5.2.3 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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&RQWUROHYHUNODULQJYDQGHRQDIKDQNHOLMNHDFFRXQWDQW
$DQGHUDDGYDQWRH]LFKWHQGHUDDGYDQEHVWXXUYDQ6WLFKWLQJ-HXJGEHVFKHUPLQJ%UDEDQW

Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening
Ons oordeel
:LMKHEEHQGHMDDUUHNHQLQJYDQ6WLFKWLQJ-HXJGEHVFKHUPLQJ%UDEDQW KLHUQDµGHVWLFKWLQJ¶ 
WH(LQGKRYHQ KLHUQDµGHMDDUUHNHQLQJ JHFRQWUROHHUG
1DDURQVRRUGHHOJHHIWGHMDDUUHNHQLQJHHQJHWURXZEHHOGYDQGHJURRWWHHQVDPHQVWHOOLQJYDQ
KHWYHUPRJHQYDQ6WLFKWLQJ-HXJGEHVFKHUPLQJ%UDEDQWSHUGHFHPEHUHQYDQKHW
UHVXOWDDWRYHULQRYHUHHQVWHPPLQJPHWGHYHUHLVWHQYRRUGHMDDUUHNHQLQJJHVWHOGELMRI
NUDFKWHQVGH5HJHOLQJ-HXJGZHW
'HMDDUUHNHQLQJEHVWDDWXLW
 GHEDODQVSHUGHFHPEHU
 GHUHVXOWDWHQUHNHQLQJRYHUHQ
 GHWRHOLFKWLQJPHWHHQRYHU]LFKWYDQGHJHKDQWHHUGHJURQGVODJHQYRRUILQDQFLsOH
YHUVODJJHYLQJHQDQGHUHWRHOLFKWLQJHQ
De basis voor ons oordeel
:LMKHEEHQRQ]HFRQWUROHXLWJHYRHUGYROJHQVKHW1HGHUODQGVUHFKWZDDURQGHURRNGH
1HGHUODQGVHFRQWUROHVWDQGDDUGHQHQKHW&RQWUROHSURWRFRO:HWQRUPHULQJWRSLQNRPHQV :17 
YDOOHQ2Q]HYHUDQWZRRUGHOLMNKHGHQRSJURQGKLHUYDQ]LMQEHVFKUHYHQLQGHVHFWLHµ2Q]H
YHUDQWZRRUGHOLMNKHGHQYRRUGHFRQWUROHYDQGHMDDUUHNHQLQJ¶
:LM]LMQRQDIKDQNHOLMNYDQ6WLFKWLQJ-HXJGEHVFKHUPLQJ%UDEDQW]RDOVYHUHLVWLQGH9HURUGHQLQJ
LQ]DNHGHRQDIKDQNHOLMNKHLGYDQDFFRXQWDQWVELMDVVXUDQFHRSGUDFKWHQ 9L2 HQDQGHUHYRRUGH
RSGUDFKWUHOHYDQWHRQDIKDQNHOLMNKHLGVUHJHOVLQ1HGHUODQG9HUGHUKHEEHQZLMYROGDDQDDQGH
9HURUGHQLQJJHGUDJVHQEHURHSVUHJHOVDFFRXQWDQWV 9*%$ 
:LMYLQGHQGDWGHGRRURQVYHUNUHJHQFRQWUROHLQIRUPDWLHYROGRHQGHHQJHVFKLNWLVDOVEDVLVYRRU
RQVRRUGHHO
Materiële onzekerheid over de continuïteit
:LMYHVWLJHQGHDDQGDFKWRSSDJLQDYDQGHWRHOLFKWLQJYDQGHMDDUUHNHQLQJZDDULQGH
RQ]HNHUKHLGXLWHHQJH]HWLVYRRU6WLFKWLQJ-HXJGEHVFKHUPLQJ%UDEDQWPHWEHWUHNNLQJWRWGH
RQWZLNNHOLQJHQYDQGHOLTXLGLWHLWYDQGHVWLFKWLQJ'H]HFRQGLWLHVGXLGHQRSKHWEHVWDDQYDQHHQ
RQ]HNHUKHLGYDQPDWHULHHOEHODQJRSJURQGZDDUYDQJHUHGHWZLMIHO]RXNXQQHQEHVWDDQRYHUGH
FRQWLQXwWHLWVYHURQGHUVWHOOLQJYDQGHVWLFKWLQJ'H]HDDQJHOHJHQKHLGGRHWJHHQDIEUHXNDDQRQV
RRUGHHO
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
,QRYHUHHQVWHPPLQJPHWKHW&RQWUROHSURWRFRO:17KHEEHQZLMGHDQWLFXPXODWLHEHSDOLQJ
EHGRHOGLQDUWLNHOD:17HQDUWLNHOOLGVXEM8LWYRHULQJVUHJHOLQJ:17QLHWJHFRQWUROHHUG
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'LWEHWHNHQWGDWZLMQLHWKHEEHQJHFRQWUROHHUGRIHUZHORIQLHWVSUDNHLVYDQHHQ
QRUPRYHUVFKULMGLQJGRRUHHQOHLGLQJJHYHQGHWRSIXQFWLRQDULVYDQZHJHHYHQWXHOH
GLHQVWEHWUHNNLQJHQDOVOHLGLQJJHYHQGHWRSIXQFWLRQDULVELMDQGHUH:17SOLFKWLJHLQVWHOOLQJHQ
DOVPHGHRIGHLQGLWNDGHUYHUHLVWHWRHOLFKWLQJMXLVWHQYROOHGLJLV

Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen andere informatie
1DDVWGHMDDUUHNHQLQJHQRQ]HFRQWUROHYHUNODULQJGDDUELMRPYDWGHMDDUUHNHQLQJDQGHUH
LQIRUPDWLHGLHEHVWDDWXLW

² GHRYHULJHJHJHYHQV
2SJURQGYDQRQGHUVWDDQGHZHUN]DDPKHGHQ]LMQZLMYDQPHQLQJGDWGHDQGHUHLQIRUPDWLH

² PHWGHMDDUUHNHQLQJYHUHQLJEDDULVHQJHHQPDWHULsOHDIZLMNLQJHQEHYDW
² DOOHLQIRUPDWLHEHYDWGLHRSJURQGYDQGH5HJHOLQJ-HXJGZHWLVYHUHLVW
:LMKHEEHQGHDQGHUHLQIRUPDWLHJHOH]HQHQKHEEHQRSEDVLVYDQRQ]HNHQQLVHQRQVEHJULS
YHUNUHJHQYDQXLWGHFRQWUROHYDQGHMDDUUHNHQLQJRIDQGHUV]LQVRYHUZRJHQRIGHDQGHUH
LQIRUPDWLHPDWHULsOHDIZLMNLQJHQEHYDW
0HWRQ]HZHUN]DDPKHGHQKHEEHQZLMYROGDDQDDQGHYHUHLVWHQLQGH5HJHOLQJ-HXJGZHWHQGH
1HGHUODQGVH6WDQGDDUG'H]HZHUN]DDPKHGHQKHEEHQQLHWGH]HOIGHGLHSJDQJDOVRQ]H
FRQWUROHZHUN]DDPKHGHQELMGHMDDUUHNHQLQJ
'HUDDGYDQEHVWXXULVYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWRSVWHOOHQYDQGHDQGHUHLQIRUPDWLHZDDURQGHU
GHRYHULJHJHJHYHQVLQRYHUHHQVWHPPLQJPHWGH5HJHOLQJ-HXJGZHW

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
'HUDDGYDQEHVWXXULVYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWRSPDNHQHQKHWJHWURXZZHHUJHYHQYDQGH
MDDUUHNHQLQJLQRYHUHHQVWHPPLQJPHWYHUHLVWHQYRRUGHMDDUUHNHQLQJJHVWHOGELMRINUDFKWHQVGH
5HJHOLQJ-HXJGZHW,QGLWNDGHULVGHUDDGYDQEHVWXXUYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUHHQ]RGDQLJH
LQWHUQHEHKHHUVLQJDOVGHUDDGYDQEHVWXXUQRRG]DNHOLMNDFKWRPKHWRSPDNHQYDQGH
MDDUUHNHQLQJPRJHOLMNWHPDNHQ]RQGHUDIZLMNLQJHQYDQPDWHULHHOEHODQJDOVJHYROJYDQIRXWHQRI
IUDXGH
%LMKHWRSPDNHQYDQGHMDDUUHNHQLQJPRHWGHUDDGYDQEHVWXXUDIZHJHQRIGHVWLFKWLQJLQVWDDWLV
RPKDDUZHUN]DDPKHGHQLQFRQWLQXwWHLWYRRUWWH]HWWHQ2SJURQGYDQJHQRHPG
YHUVODJJHYLQJVVWHOVHOPRHWGHUDDGYDQEHVWXXUGHMDDUUHNHQLQJRSPDNHQRSEDVLVYDQGH
FRQWLQXwWHLWVYHURQGHUVWHOOLQJWHQ]LMGHUDDGYDQEHVWXXUKHWYRRUQHPHQKHHIWRPGHVWLFKWLQJWH
OLTXLGHUHQRIGHDFWLYLWHLWHQWHEHsLQGLJHQRIDOVEHsLQGLJLQJKHWHQLJHUHDOLVWLVFKHDOWHUQDWLHILV
'HUDDGYDQEHVWXXUPRHWJHEHXUWHQLVVHQHQRPVWDQGLJKHGHQZDDUGRRUJHUHGHWZLMIHO]RX
NXQQHQEHVWDDQRIGHVWLFKWLQJKDDUDFWLYLWHLWHQLQFRQWLQXwWHLWNDQYRRUW]HWWHQWRHOLFKWHQLQGH
MDDUUHNHQLQJ
'HUDDGYDQWRH]LFKWLVYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWXLWRHIHQHQYDQWRH]LFKWRSKHWSURFHVYDQ
ILQDQFLsOHYHUVODJJHYLQJYDQGHVWLFKWLQJ
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
2Q]HYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGLVKHW]RGDQLJSODQQHQHQXLWYRHUHQYDQHHQFRQWUROHRSGUDFKWGDWZLM
GDDUPHHYROGRHQGHHQJHVFKLNWHFRQWUROHLQIRUPDWLHYHUNULMJHQYRRUKHWGRRURQVDIWHJHYHQ
RRUGHHO
2Q]HFRQWUROHLVXLWJHYRHUGPHWHHQKRJHPDWHPDDUJHHQDEVROXWHPDWHYDQ]HNHUKHLG
ZDDUGRRUKHWPRJHOLMNLVGDWZLMWLMGHQVRQ]HFRQWUROHQLHWDOOHPDWHULsOHIRXWHQHQIUDXGH
RQWGHNNHQ
$IZLMNLQJHQNXQQHQRQWVWDDQDOVJHYROJYDQIUDXGHRIIRXWHQHQ]LMQPDWHULHHOLQGLHQ
UHGHOLMNHUZLMVNDQZRUGHQYHUZDFKWGDWGH]HDI]RQGHUOLMNRIJH]DPHQOLMNYDQLQYORHGNXQQHQ]LMQ
RSGHHFRQRPLVFKHEHVOLVVLQJHQGLHJHEUXLNHUVRSEDVLVYDQGHMDDUUHNHQLQJQHPHQ'H
PDWHULDOLWHLWEHwQYORHGWGHDDUGWLPLQJHQRPYDQJYDQRQ]HFRQWUROHZHUN]DDPKHGHQHQGH
HYDOXDWLHYDQKHWHIIHFWYDQRQGHUNHQGHDIZLMNLQJHQRSRQVRRUGHHO
:LMKHEEHQGH]HDFFRXQWDQWVFRQWUROHSURIHVVLRQHHONULWLVFKXLWJHYRHUGHQKHEEHQZDDUUHOHYDQW
SURIHVVLRQHOHRRUGHHOVYRUPLQJWRHJHSDVWLQRYHUHHQVWHPPLQJPHWGH1HGHUODQGVH
FRQWUROHVWDQGDDUGHQKHW&RQWUROHSURWRFRO:17HWKLVFKHYRRUVFKULIWHQHQGH
RQDIKDQNHOLMNKHLGVHLVHQ2Q]HFRQWUROHEHVWRQGRQGHUDQGHUHXLW

² KHWLGHQWLILFHUHQHQLQVFKDWWHQYDQGHULVLFR¶VGDWGHMDDUUHNHQLQJDIZLMNLQJHQYDQPDWHULHHO
EHODQJEHYDWDOVJHYROJYDQIRXWHQRIIUDXGHKHWLQUHDFWLHRSGH]HULVLFR¶VEHSDOHQHQ
XLWYRHUHQYDQFRQWUROHZHUN]DDPKHGHQHQKHWYHUNULMJHQYDQFRQWUROHLQIRUPDWLHGLH
YROGRHQGHHQJHVFKLNWLVDOVEDVLVYRRURQVRRUGHHO
%LMIUDXGHLVKHWULVLFRGDWHHQDIZLMNLQJYDQPDWHULHHOEHODQJQLHWRQWGHNWZRUGWJURWHUGDQELM
IRXWHQ%LMIUDXGHNDQVSUDNH]LMQYDQVDPHQVSDQQLQJYDOVKHLGLQJHVFKULIWHKHWRS]HWWHOLMN
QDODWHQWUDQVDFWLHVYDVWWHOHJJHQKHWRS]HWWHOLMNYHUNHHUGYRRUVWHOOHQYDQ]DNHQRIKHW
GRRUEUHNHQYDQGHLQWHUQHEHKHHUVLQJ

² KHWYHUNULMJHQYDQLQ]LFKWLQGHLQWHUQHEHKHHUVLQJGLHUHOHYDQWLVYRRUGHFRQWUROHPHWDOVGRHO
FRQWUROHZHUN]DDPKHGHQWHVHOHFWHUHQGLHSDVVHQG]LMQLQGHRPVWDQGLJKHGHQ'H]H
ZHUN]DDPKHGHQKHEEHQQLHWDOVGRHORPHHQRRUGHHOXLWWHVSUHNHQRYHUGHHIIHFWLYLWHLWYDQ
GHLQWHUQHEHKHHUVLQJYDQGHVWLFKWLQJ

² KHWHYDOXHUHQYDQGHJHVFKLNWKHLGYDQGHJHEUXLNWHJURQGVODJHQYRRUILQDQFLsOH
YHUVODJJHYLQJHQKHWHYDOXHUHQYDQGHUHGHOLMNKHLGYDQVFKDWWLQJHQGRRUGHUDDGYDQEHVWXXU
HQGHWRHOLFKWLQJHQGLHGDDURYHULQGHMDDUUHNHQLQJVWDDQ

² KHWYDVWVWHOOHQGDWGHGRRUGHUDDGYDQEHVWXXUJHKDQWHHUGHFRQWLQXwWHLWVYHURQGHUVWHOOLQJ
DDQYDDUGEDDULV7HYHQVKHWRSEDVLVYDQGHYHUNUHJHQFRQWUROHLQIRUPDWLHYDVWVWHOOHQRIHU
JHEHXUWHQLVVHQHQRPVWDQGLJKHGHQ]LMQZDDUGRRUJHUHGHWZLMIHO]RXNXQQHQEHVWDDQRIGH
VWLFKWLQJKDDUDFWLYLWHLWHQLQFRQWLQXwWHLWNDQYRRUW]HWWHQ$OVZLMFRQFOXGHUHQGDWHUHHQ
RQ]HNHUKHLGYDQPDWHULHHOEHODQJEHVWDDW]LMQZLMYHUSOLFKWRPLQRQ]HFRQWUROHYHUNODULQJGH
DDQGDFKWWHYHVWLJHQRSGHUHOHYDQWHJHUHODWHHUGHWRHOLFKWLQJHQLQGHMDDUUHNHQLQJ$OVGH
WRHOLFKWLQJHQLQDGHTXDDW]LMQPRHWHQZLMRQ]HYHUNODULQJDDQSDVVHQ2Q]HFRQFOXVLHV]LMQ
JHEDVHHUGRSGHFRQWUROHLQIRUPDWLHGLHYHUNUHJHQLVWRWGHGDWXPYDQRQ]H
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FRQWUROHYHUNODULQJ7RHNRPVWLJHJHEHXUWHQLVVHQRIRPVWDQGLJKHGHQNXQQHQHUHFKWHUWRH
OHLGHQGDWHHQRUJDQLVDWLHKDDUFRQWLQXwWHLWQLHWODQJHUNDQKDQGKDYHQ

² KHWHYDOXHUHQYDQGHSUHVHQWDWLHVWUXFWXXUHQLQKRXGYDQGHMDDUUHNHQLQJHQGHGDDULQ
RSJHQRPHQWRHOLFKWLQJHQHQ

² KHWHYDOXHUHQRIGHMDDUUHNHQLQJHHQJHWURXZEHHOGJHHIWYDQGHRQGHUOLJJHQGHWUDQVDFWLHV
HQJHEHXUWHQLVVHQ
:LMFRPPXQLFHUHQPHWGHPHWGHUDDGYDQWRH]LFKWRQGHUDQGHUHRYHUGHJHSODQGHUHLNZLMGWHHQ
WLPLQJYDQGHFRQWUROHHQRYHUGHVLJQLILFDQWHEHYLQGLQJHQGLHXLWRQ]HFRQWUROHQDDUYRUHQ]LMQ
JHNRPHQZDDURQGHUHYHQWXHOHVLJQLILFDQWHWHNRUWNRPLQJHQLQGHLQWHUQHEHKHHUVLQJ
$PVWHOYHHQPHL
.30*$FFRXQWDQWV19
0:-YDQGH/XXU5$
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