














Count of Srt arb.rel.
Srt
arb.rel.

Naam org.eenh. Oms functie BEP KAO NID ONB STA STZ WRN
Grand
Total

FACT Oranjestad GZ Psycholoog 1 1
Maatschappelijk werker 1 1
Medisch secretaresse 1 1
Psycholoog 1 1
Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige 2 2
Verpleegkundige 1 3 4

FACT Oranjestad Total 1 9 10
Kliniek 1 Afdelingssecretaresse 1 1

GZ Psycholoog 2 2
Interieurverzorger PAAZ 4 4
Maatschappelijk werker 2 2
Verpleegkundige opname/reso 3 2 13 18
Verpleegkundige verblijfsafdeling 2 1 3
Ziekenverzorgende 1 1

Kliniek 1 Total 6 2 23 31
Kliniek 2 Junior verpleegkundige 1 2 3

Stagiair 2 3 5
Therapeut 1 2 3
Therapie-assistent 2 2
Verpleegkundige dagbehandeling 5 5
Verpleegkundige opname/reso 2 2
Verpleegkundige verblijfsafdeling 4 4
Zorgmanager 1 1

Kliniek 2 Total 2 18 2 3 25
Management Administratief medewerker 1 1

Afdelingssecretaresse 1 1
Directeur Bedrijfsvoering 1 1
Hoofd Financien 1 1
Human Resources Adviseur 1 1
Management assistent 1 1
Medisch Directeur 1 1
Medisch secretaresse 1 1
Projectleider 1 1
Secretaresse 1 1

Management Total 1 1 8 10
Poli Kinder & Jeugd Psychiatrie(basis)psycholoog/orthopedagoog 4 4

Maatschappelijk werker 1 1
Medisch secretaresse 2 2
Psycholoog 1 1

Poli Kinder & Jeugd Psychiatrie Total 8 8
Poli Kinder & Jeugd Psychiatrie (AMS)Kinderpsychiater 1 1

Poli Kinder & Jeugd Psychiatrie (AMS) Total 1 1
Poli Volwassen PsychiatrieMedisch secretaresse 1 1

Poortarts 1 1
Poli Volwassen Psychiatrie Total 2 2

Poli Volwassen Psychiatrie (AMS)Psychiater 3 1 4
Poli Volwassen Psychiatrie (AMS) Total 3 1 4
Grand Total 10 2 1 72 2 3 1 91
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5.1  JAARREKENING



5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Ref. 31-Dec-19 31-Dec-18
AFL AFL

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa 1 23,920 0
Materiële vaste activa 2 467,127 263,653

Totaal vaste activa 491,047 263,653

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 5,004,149 1,999,290
Debiteuren en overige vorderingen 4 190,556 402,176
Liquide middelen 5 1,016,765 737,122
Totaal vlottende activa 6,211,470 3,138,588

Totaal activa 6,702,517 3,402,241

Ref. 31-Dec-19 31-Dec-18
AFL AFL

PASSIVA

Eigen vermogen 6
Kapitaal 100 100
Algemene en overige reserves 99,409 8,196
Resultaat voor het jaar 61,495 91,213
Totaal eigen vermogen 161,004 99,509

Voorzieningen 7 301,312 270,919

Langlopende schulden (nog voor meer 0 0
 dan een jaar)

Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 3 2,232,589 2,232,589
Overige kortlopende schulden 8 4,007,612 799,224
Totaal kortlopende schulden 6,240,201 3,031,813

Totaal passiva 6,702,517 3,402,241



5.1.2 RESULTATENREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI 2019 tot en met 31
DECEMBER 2019

Ref. 2019 2018
AFL AFL

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke
ondersteuning 10 15,000,000 9,212,459
Overige bedrijfsopbrengsten 11 18,140 210,045

Som der bedrijfsopbrengsten 15,018,140 9,422,504

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 12 10,756,370 8,641,568
Afschrijvingen op materiële vaste activa 13 77,014 64,610
Overige bedrijfskosten 14 4,073,969 637,945

Som der bedrijfslasten 14,907,353 9,344,122

BEDRIJFSRESULTAAT 110,787 78,382

Financiële baten en lasten 15 49,292 12,831

RESULTAAT BOEKJAAR 61,495 91,213

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018
AFL AFL

Toevoeging:
Bestemmingsreserve kapitaal opbouw 61,495 91,213

61,495 91,213



5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER OVER DE PERIODE 1 JANUARI 2019 t/m 31 DECEMBER
2019

2019 2018
AFL AFL AFL AFL

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 61,495 91,213

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 53,095 64,610
- mutaties voorzieningen 30,393 269,479

83,488 334,089
Veranderingen in werkkapitaal:

- vorderingen -265,279
-

402,176
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot

-
2,771,560 -88,121

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken,
behoudens rekening courant-krediet) 3,451,988 556,128

415,149 65,831
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 560,132 491,133

0 0
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 560,132 491,133

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa

-280,489
-

328,263

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
-280,489

-
328,263

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie geldmiddelen 279,643 162,870

Stand geldmiddelen per 1 januari 737,122 574,252
Stand geldmiddelen per 31 december 1,016,765 737,122
Mutatie geldmiddelen 279,643 162,870



5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN
KASSTROOMOVERZICHT

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens
Zorginstelling Fundacion Salud Mental Aruba - Respaldo is statutair gevestigd te Aruba, op het adres
Caya Punta Brabo 17. De stichting is geregistreerd onder KvK-nummer S1597.
De belangrijkste activiteiten zijn het bevorderen en uitvoeren van de intra- en semimuriale alsmede
ambulante geestelijke gezondheidszorg voor ingezetenen van Aruba, zulks door het stichten,
beheren, instandhouden en exploiteren van instellingen welke zich bezighouden met de hulpverlening
-in welke vorm dan ook- aan ingezetenen van Aruba met problemen die te maken hebben met
geestelijke gezondheidszorg.
Zorginstelling Respaldo heeft per 1 januari 2018 de activiteiten ten aanzien van de geestelijke
gezondheidszorg integraal overgenomen van SZA.

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 in Nederland algemeen aanvaarde Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving, met in het bijzonder RJ 655 (Zorginstellingen), voor zover van toepassing.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn
gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

Vergelijkende cijfers
Er zijn vergelijkende cijfers opgenomen in de jaarrekening.

Schattingen, veronderstellingen en onzekerheden
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de
leiding van Respaldo schattingen. Onzekerheid omtrent deze schattingen en veronderstellingen kan
resulteren in materi  aanpassing van de jaarrekening in toekomstige jaren.
Respaldo maakt de schattingen en veronderstellingen op basis van de omstandigheden en informatie
beschikbaar op het moment van opmaak van de jaarrekening. Schattingen gebaseerd op toekomstige
gebeurtenissen (of het zich niet voordoen van verwachte gebeurtenissen) kunnen onderhevig zijn aan
toekomstige veranderingen in de markt en omstandigheden buiten de invloedssfeer van Respaldo.
Deze schattingswijzigingen worden prospectief verwerkt. De belangrijkste schatting inclusief de
bijbehorende veronderstellingen is de voorziening ten behoeve van de te betalen vakantiedagen.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING, RESULTAATBEPALING EN
KASSTROOMOVERZICHT

Pensioenvoorziening
Respaldo heeft een pensioenvoorziening opgenomen uit hoofde van toekomstige backservice-
verplichtingen. Voor de bepaling van de voorziening wordt de actuariële methoden Projected Unit
Credit method toegepast. Deze methode vereist schattingen met betrekking tot onder andere de
disconteringsvoet, verwachte resterende diensttijd en overlijdenskansen.

De belangrijkste veronderstelling is de disconteringsvoet. De disconteringsvoet is gebaseerd op de
marktrente van de hoogwaardige ondernemingsobligaties in euro's en geëxtrapoleerd naar de termijn
van de pensioenvoorziening. De overlijdenskansen zijn gebaseerd op de openbare tabellen zoals
beschikbaar gestel door het Actuarieel Genootschap.



Voor verdere toelichting met betrekking tot de aannames en schattingen in het bepalen van de
pensioenvoorziening, wordt verwezen naar de toelichting op de voorzieningen.

Bijzondere waardevermindering - Materiele vaste activa
Bijzondere waardevermindering voor materiële en vaste activa wordt jaarlijks beoordeeld of er
aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering. Als dergelijke
indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat, als hoogste van de
bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde, wordt in een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het
verschil tussen deze twee waarden. Als er indicaties aanwezig zijn dat een eerder verantwoorde
afwaardering verminderd is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief geschat.

Onzekerheden voorziening dubieuze vorderingen
Respaldo heeft een vordering uitstaan van Afl. 74,923.50 welke reeds meer dan een jaar openstaat.
De beoordeling van de inbaarheid van deze vordering vereist een inschatting van subjectieve
elementen. Op basis van onze gesprekken, schriftelijke bevestigingen en analyse van financiële
rapportages, is de verwachting dat de vordering binnen drie maanden na balansdatum zal worden
voldaan. Er is derhalve geen voorziening gevormd.

Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren en verzekeraars op de gedeclareerde
zorgprestaties kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van
eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen
verplichtingen opgenomen in de balans.

KASSTROOMOVERZICHT

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere
grondslagen.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de
jaarrekening genummerd.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met
betrekking tot het actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische
realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Een actief of verplichting wordt niet langer in de
balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische en
alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn
overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf
het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de
toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Functionele valuta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in Arubaanse Florin, wat ook de functionele valuta is van
zorginstelling FSMA Respaldo.

Valutaomrekening
Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de functionele
valutakoers op transactiedatum. Monetaire balansposten in vreemde valuta worden omgerekend
tegen de functionele valutakoers op de balansdatum. Niet-monetaire balansposten in vreemde valuta,
die zijn gewaardeerd op historische kosten, worden omgerekend tegen de functionele valutakoers op
transactiedatum. Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling dan wel de omrekening van
monetaire posten in vreemde valuta, worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek
van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.



De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische
levensduur van het vast actief.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in
ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of wanneer geen
toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht. De bate of last
die voortvloeit uit de desinvestering wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Groot onderhoud
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de
totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen. Kosten voor periodiek groot onderhoud
worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is
opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor
groot onderhoud worden ten laste gebracht van deze voorziening.

Financiële vaste activa
Effecten zonder beursnotering (aandelen en obligaties) worden na de eerste verwerking gewaardeerd
tegen kostprijs. Baten en lasten van aandelen gewaardeerd tegen kostprijs, worden in de winst-en-
verliesrekening verwerkt zodra de beleggingen aan een derde worden overgedragen of een
(terugname van een) bijzondere waardevermindering ondergaan. Ontvangen dividend wordt ten
gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De
vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen
op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

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

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van
de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.

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.

Pensioenvoorziening
De opgenomen pensioenvoorziening betreft toekomstige backservice-verplichtingen. De
waarderingsgrondslag is toegelicht onder de "Schattingen, veronderstellingen en onzekerheden".

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening
gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. Bij het contant maken is de marktrente van
hoogwaardige ondernemingsobligaties van 5% (2018: 5%) als disconteringsvoet gehanteerd.



Voorziening spaarverplichting
De voorziening spaarverplichting betreft een voorziening voor toekomstige uitkeringen. De voorziening
betreft de nominale waarde van de in de toekomst uit te keren spaaruitkering aan een van de
bestuursleden.

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.

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 resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een
verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten
worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een
vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend
aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

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

Kosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare)
verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en
wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Personeelskosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen
FSMA Respaldo heeft voor haar werknemers een toegezegde bijdrageregeling. Hiervoor in
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen
dat is gebaseerd op een bijdrageregeling bij FSMA Respaldo.

De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening
verantwoord. Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend
passief respectievelijk overlopen actief verwantwoord.



Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen/te ontvangen en aan derden
betaalde/te betalen interest en of kosten.

Belastingen
FSMA Respaldo is op grond van de Landsverordening op de Winstbelasting vrijgesteld van het doen
van aangifte Winstbelasting en als zodanig geen winstbelasting verschuldigd.

5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.



5.1.5 TOELICHTING OP DE
BALANS

ACTIVA

1.Financiële vaste activa
31-Dec-

19
31-Dec-

18
De specificatie is als volgt: AFL AFL

Kosten aankoop Medirisk aandelen
deelneming 23,920 0
Kosten van ontwikkeling 0 0
Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele
eigendom 0 0
Kosten van goodwill die van derden is
verkregen 0 0
Vooruitbetalingen op financiële
activa 0 0

Totaal financiële vaste activa 23,920 0

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

AFL AFL

Boekwaarde per 1 januari 0 0
Bij: investeringen 23,920 0
Bij: herwaarderingen 0 0
Af: afschrijvingen 0 0
Af: bijzondere
waardeverminderingen 0 0
Bij: terugname bijzondere
waardeverminderingen 0 0
Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0
Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 23,920 0

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van d financiële vaste activa per activagroep wordt
verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.

Aandelen Medirisk zijn aangeschaft vanwege de statutaire verplichting van deze onderlinge
waarborgmaatschappij waar Respaldo de medische aansprakelijkheidsverzekering heeft afgenomen.



2. Materiële vaste activa
31-Dec-

19
31-Dec-

18
De specificatie is als volgt: AFL AFL

Bedrijfsgebouwen en
terreinen 90,540 106,255
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 376,587 157,398

Totaal materiële vaste
activa 467,127 263,653

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

AFL AFL

Boekwaarde per 1 januari 263,653 0
Bij: investeringen 280,489 105,392
Bij: overdracht vanuit SZA 0 222,871
Af: afschrijvingen 77,015 64,610

Boekwaarde per 31
december 467,127 263,653

3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van
financieringsoverschot UO AZV

31-Dec-19 31-Dec-18
AFL AFL

Waarvan gepresenteerd
als:
- vorderingen uit hoofde van
financieringstekort 5,004,149   1,999,290
- schulden uit hoofde van
financieringsoverschot -2,232,589 -2,232,589

2,771,560 -233,299

Specificatie financieringsverschil in het
boekjaar 2019 2018

AFL AFL

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 15,000,000 9,212,459
Af:toegekende vergoedingen ter dekking van het wettelijk
budget 15,000,000 11,445,048

Totaal financieringsverschil 0 2,232,589

Toelichting:
Per 2 november 2017 is een budget ten behoeve van de opstart van de stichting voor het kalender jaar
2017 en 2018 definitief vastgesteld. Bepaald is dat ongeacht de tussentijdse financieringsbehoefte dat
eventuele afrekening van het voorschot wordt bepaald per einde van het respectievelijke boekjaar. Budget
2019 is vastgesteld per maart 2020.



ACTIVA

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt:
31-Dec-

19
31-Dec-

18
AFL AFL

Borgsom huur 49,310 4,313
Nog te ontvangen creditnota's 0 6,958
Nog te vorderen ZV/OV Sociale
Verzekeringsbank 47,205 19,428
Voorschotten personeel 24,000 0
Vooruitbetaalde bedragen 3,010 25,660
Vorderingen op Niet-AZV
debiteuren 74,924 74,924
Rekening-courant HOH -7,893 270,894

Totaal debiteuren en overige vorderingen 190,556 402,176

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:
31-Dec-

19
31-Dec-

18
AFL AFL

Bankrekeningen 1,015,805 735,887
Kassen 960 1,235

Totaal liquide middelen 1,016,765 737,122

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.



PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
31-Dec-

19
31-Dec-

18
AFL AFL

Kapitaal 100 100
Algemene en overige
reserves 160,904 99,409

Totaal eigen vermogen 161,004 99,509

Kapitaal
Saldo

per Resultaat- Overige
Saldo

per
Het verloop is als volgt weer te
geven:

1-jan-
2019 bestemming mutaties

31-dec-
2019

AFL AFL AFL AFL

Kapitaal 100 0 0 100

Totaal kapitaal 100 0 0 100

Algemene en overige
reserves

Saldo
per Resultaat- Overige

Saldo
per

Het verloop is als volgt weer te
geven:

1-jan-
2019 bestemming mutaties

31-dec-
2019

AFL AFL AFL AFL
Algemene reserves:
Kapitaal opbouw, conform
AZV 99,409 61,495 0 160,904

Totaal algemene en overige
reserves 99,409 61,495 0 160,904

Toelichting:
Voor 2019 ziet Respaldo af van 1% kapitaalopbouw, conform de eindafrekening met UO AZV.



7. Voorzieningen
Saldo

per Dotatie Onttrekking Vrijval
Saldo

per
Het verloop is als volgt weer te
geven:

1-jan-
2019

31-dec-
2019

AFL AFL AFL AFL AFL

Voorziening Spaarkapitaal 7,998 0 0 0 7,998
Aanvullende
pensioenvoorziening 198,606 36,954 0 19,513 216,047
Voorziening
Jubileumuitkering 64,314 12,953 0 0 77,267

Totaal voorzieningen 270,918 49,907 0 19,513 301,312

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

2019

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 7,998
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 293,314
hiervan > 5 jaar 212,377

Toelichting voorzieningen:
Voorziening spaarregeling

Aan het einde van het dienstverband van een van de leden van het managementteam heeft de Stichting
een contractuele verplichting tot het doen van een spaaruitkering.

8. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-Dec-19 31-Dec-18
AFL AFL

Crediteuren 382,215 10,572
Voorziening SLA HOH - Respaldo 2,778,965 0
Belastingen en premies sociale verzekeringen 221,692 207,840
Schulden terzake pensioenen 67,047 59,858
Nog te betalen salarissen 0 200
Nog te betalen bonusregeling 30,133 22,600
Nog te betalen aanvullende ziektekostenverzekering 10,296 7,190
Nog te betalen bonus RvB 25,000 0
Nog te betalen spaarfonds 205 3,610
Nog te betalen overige personeelskosten 10,154 2,228
Accountants en advieskosten 23,120 42,580
Nog te betalen kosten 0 10,614
Vakantiegeld 259,351 270,274
Vakantiedagen 199,433 161,658

Totaal overige kortlopende schulden 4,007,612 799,224



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

Verplichtingen uit hoofde van de raamovereenkomst overname bepaalde activiteiten SZA

Het definitief voorstel voor financiële ontvlechting is door FSMA Respaldo en SZA getekend op 25 april
2019.

Verplichtingen uit hoofde van huurovereenkomsten

Op 1 mei 2019 is met Gynaecologiepraktijk Ho-Kang-You een huurovereenkomst afgesloten voor een
gedeelte van het pand gelegen te Caya Punta Brabo nummer 7. De huur wordt aangegaan voor een
periode van 3 jaar. Hiernaast heeft Respaldo een huurovereenkomst afgesloten met Rimireal op 1 augustus
2019 voor het pand gelegen te Mahuma 54. De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 5
jaar.



5.1.6 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Kosten van
concessies,

Kosten vergunningen Kosten van Vooruitbe-
aankoop en rechten van goodwill die talingen op

aandelen Medirisk Kosten van intellectuele van derden is immateriële Totaal
deelnemingen ontwikkeling eigendom verkregen activa

AWG AWG AWG AWG AWG

Stand per 1 januari 2019
- aanschafwaarde 0
- cumulatieve herwaarderingen 0
- cumulatieve afschrijvingen 0

Boekwaarde per 1 januari 2017 0 0 0 0 0 0

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 23,920 23,920
- herwaarderingen 0
- afschrijvingen 0
- bijzondere waardeverminderingen 0
- terugname bijz. waardeverminderingen 0

- terugname geheel afgeschreven activa
 .aanschafwaarde 0
 .cumulatieve herwaarderingen 0
 .cumulatieve afschrijvingen 0

- desinvesteringen
 aanschafwaarde 0
 cumulatieve herwaarderingen 0
 cumulatieve afschrijvingen 0
 per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 23,920 0 0 0 0 23,920

Stand per 31 december 2017
- aanschafwaarde 23,920 0 0 0 0 23,920
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

Boekwaarde per 31 december 2017 23,920 0 0 0 0 23,920

Afschrijvingspercentage



5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het
Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal
terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

AWG AWG AWG AWG AWG AWG

Stand per 1 januari 2019
- aanschafwaarde 244,562 0 294,212 0 0 538,774
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 138,307 0 136,814 0 0 275,121

Boekwaarde per 1 januari 2018 106,255 0 157,398 0 0 263,653

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 7,756 272,733 280,489
- herwaarderingen 0
- afschrijvingen 23,471 53,544 77,015
- bijzondere waardeverminderingen 0
- terugname bijz. waardeverminderingen 0

- terugname geheel afgeschreven activa
 .aanschafwaarde 0
 .cumulatieve herwaarderingen 0
 .cumulatieve afschrijvingen 0

- desinvesteringen
 aanschafwaarde 0
 cumulatieve herwaarderingen 0
 cumulatieve afschrijvingen 0
 per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -15,715 0 219,189 0 0 203,474

Stand per 31 december 2019
- aanschafwaarde 252,318 0 566,945 0 0 819,263
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 161,778 0 190,358 0 0 352,136

Boekwaarde per 31 december 2018 90,540 0 376,587 0 0 467,127

Afschrijvingspercentage 10% 15% - 25%



5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

10. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2019 2018
AFL AFL

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Wlz-zorg (exclusief subsidies) 15,000,000 9,212,459

Totaal 15,000,000 9,212,459

Toelichting:
Conform afspraak met het UO AZV zijn de werkelijke kosten verhoogd met een opslag voor kapitaalopbouw
opgenomen als budget. In de afrekening van 2019 is er afgezien van deze 1% opslag. Conform afspraken zal
het teveel ontvangen voorschot op het budget 2018, in toekomstige jaren verrekend worden.

11. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
AFL AFL

Overige dienstverlening - Particuliere
patiënten 18,140 210,045

Totaal 18,140 210,045

Toelichting:
Overige opbrengsten betreffen met name behandelingen van niet onder AZV-dekking vallende patiënten.



LASTEN

12. Personeelskosten
De specificatie is als volgt: 2019 2018

AFL AFL

Lonen en salarissen 7,725,666 6,330,431
Sociale lasten 1,009,231 867,763
Pensioenpremies 544,635 434,122
Andere personeelskosten:

Werving en Selectie 282,027 152,745
Reserveringen 0 0
Opleiding 286,070 101,625
Overig 502,228 432,394

Subtotaal 10,349,858 8,319,080
Personeel niet in loondienst 406,512 322,488

Totaal personeelskosten 10,756,370 8,641,568

Specificatie aantal personeelsleden (in FTE's) per 31 december 2019 per
segment:

Raad van Bestuur 2.00 2.00
Zorg en Ondersteuning 92.00 69.38

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van
full-time eenheden 94.00 71.38

Toelichting:
De toename in de personeelskosten is conform budget en strategie toegenomen om de
dienstverlening van Respaldo verder uit te breiden.



13. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018
AFL AFL

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 77,014 64,610

Totaal afschrijvingen 77,014 64,610

14. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
AFL AFL

Algemene kantoorkosten 124,141 59,723
ICT- en overige
automatiseringskosten 106,187 6,930
Projectkosten, externe
adviseurs 0 0

Algemene advieskosten
- Accountantskosten en
projectbegeleiding 31,499 229,107
- HR-ondersteuning 0 15,147
- Raad van Toezicht 62,077 63,013
- Juridisch advies en overig 14,900 30,789
Subtotaal 108,477 338,056

Huur en leasing 507,235 83,334
Verzekeringen 91,376 39,692
Kosten patiëntenzorg 153,386 7,314
Overige
kosten 204,203 102,896
Kosten SLA Respaldo - HOH 2,778,965 0

Totaal overige bedrijfskosten 4,073,969 637,945

Toelichting:
Vergoeding voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt AFL 1,000 per maand en de vergoeding
voor de voorzitter bedraagt AFL 1,250 per maand.



15. Financiële baten en lasten

De specificatie is als
volgt: 2019 2018

AFL AFL

Koersverschille
n 12,289 37,705
Rentelasten en
bankkosten 37,003 -24,874

Totaal financiële
baten en lasten 49,292 12,831

16. 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.

De vergoeding voor de leden van Raad van Toezicht is toegelicht onder 12. Overige bedrijfskosten.
De vergoeding aan de Raad van Bestuur betreft hun vergoeding conform hun arbeidsovereenkomst
en is opgenomen onder 10. Personeelskosten.

Gebeurtenissen na balansdatum

Wereldwijd kampen alle landen met de gevolgen van de COVID-19 virus waarbij Aruba geen uitzondering
is. Het Land van Aruba heeft aangegeven dat het tekort van de UO AZV voor het komend jaar zal dekken
ten behoeve van he zorgsector. FSMA Respaldo heeft hierdoor een garantie ontvangen van de AZV dat
het nog vast te stellen budget van Respaldo ontvangen zal worden ten behoeve van de continuïtet van de
werkzaamheden. Desalniettemin houdt FSMA Respaldo rekening met significante liquiditeitsfluctuaties.

Ondertekening door de voorzitter van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Bestuur

W.G.
J.M. Lacle 30 april 2020
Voorzitter Raad van Toezicht

W.G. W.G.
Dr. H.A.E. van Gaalen 30 april 2020 Drs. L. de Jong 30 april 2020
Voorzitter Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur



5.2 OVERIGE GEGEVENS



5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten van de stichting is geen bepaling opgenomen ten aanzien van de bestemming van een
resultaat dat voort kan vloeien uit een eventueel exploitatieoverschot.

5.2.2 Nevenvestigingen
FSMA Respaldo heeft de volgende nevenvestigingen per eind 2019:

Staff en Polikliniek Volwassenen
Caya Punto Brabo 17, Oranjestad, Aruba

Polikliniek Kinder- en Jeugd
Caya J.E.M. Arends 17, Oranjestad, Aruba

Polikliniek Volwassen
Mahuma 54, Oranjestad, Aruba

Clinica Respaldo
Dr. Horacio E. Oduber Hospital Boulevard 1, Oranjestad, Aruba

FACT
Mahuma 54, Oranjestad, Aruba

5.2.3 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van FSMA Respaldo heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt en vastgesteld op
30 April 2020.

De Raad van Toezicht van FSMA Respaldo heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd op 30 April
2020.
5.2.4 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.5 Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

De beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina's.
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