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C

TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Naam en vestiging
De stichting heeft de naam Stichting Flevo-Landschap en is statutair gevestigd te Lelystad aan de
vlotgrasweg 11.

Inschrijving
Stichting Flevo-Landschap is ingeschreven onder nummer: 41023912 bij de Kamer
voor Gooi-, Eem- en Flevoland te Almere.

van Koophandel

Doel
De stichting heeft ten doel: het behoud, het beheer en de ontwikkeling van in natuurwetenschappelijk,
landschappelijk en/of cultuurhistorisch opzicht waardevolle terreinen gelegen in de Provincie Flevoland,
alsmede meer in het algemeen het bevorderen van het behoud en het herstel van natuur en landschap
en van de zuiverheid van water, bodem en lucht in deze provincie. Dit geschiedt zowel ter wille van de
natuur zelf als ten behoeve van het welzijn van de mens. Als waardevol worden mede beschouwd die
voortbrengselen van menselijke werkzaamheid welk door hun ontstaanswijze, vorm, ligging of ouderdom
de waarde van het landschap verhogen, in het bijzonder monumenten van geschiedenis en kunst als
bedoeld in artikel 1 van de monumentenwet.

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is 30 december 2012 ingesteld.

Raad van Toezicht
Mw.
Mw.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

G.N Sweringa (voorzitter)
M. van Aggelen (kwaliteitscommissie)
L.T. van Bloois (voorzitter audit commissie)
H. Dijksma (vice-voorzitter en remuneratie commissie)
J. Leentvaar (kwaliteitscommissie)
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ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de nieuwe Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650
Fondsenwervende organisaties.
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector
(WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
zijn gebaseerd op historische kosten.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de organisatie.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich
bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van
een verplichting, 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.
Indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle toekomstige economische voordelen en alle of
nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen,
wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en
verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan
de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van
de bepaling van de waarde.
De ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

- 8 -

VERSLAGGEVINGSPERIODE
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.

CONTINUITEIT
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management zich 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.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbestemming
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. Er wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële
instrumenten(derivaten).
In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: handelsportefeuille
(financiële activa en financiële verplichtingen), verstrekte leningen en overige vorderingen, investeringen
in eigenvermogensinstrumenten en overige financiële verplichtingen.
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 staat van baten en lasten, worden direct toerekenbare transactiekosten
direct verwerkt in de staat van baten en lasten.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Bijzondere waardeverminderingen vaste activa
De organisatie beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor
het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende
eenheid waartoe het actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-enverliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.
Materiële vaste activa
De gebouwen, inventaris en materieel worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk
voor het beoogde gebruik.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode
op basis van de economische levensduur rekening houdend met de restwaarde. Afschrijving start op het
moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij
buitengebruikstelling of bij desinvestering.
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.
Financiële vaste activa
De grondslagen voor de financiële vaste activa zijn opgenomen onder het hoofd Financiële instrumenten.
Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en
bijkomende kosten. Handelskortingen, rabatten en soortgelijke (te) ontvangen vergoedingen met
betrekking tot de inkoop worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs. Bij de waardering van de
voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel op balansdatum opgetreden waardeverminderingen.
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Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije
beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering.
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit te waarborgen in geval van (tijdelijke) sterk
tegenvallende opbrengsten en om zeker te stellen dat de instelling ook in de toekomst aan haar
verplichtingen kan voldoen. De reserve is gebaseerd op een risico analyse.
Bestemmingsreserves
Het bestuur heeft een deel van de bestemmingsreserves afgezonderd voor specifieke doelen. De beperkte
bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald, en betreft geen
verplichting. Het bestuur kan deze beperking zelf opheffen.
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds(en) betreffen middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven specifieke
bestemming.
Voorziening jubileumuitkering
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het
dienstverband.
Baten uit eigen fondsenwerving
De baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor het door de instelling ontvangen bedrag zonder
dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht. Bijdragen die zijn ontvangen
van sponsors, zijnde bijdragen waar geen evenredige tegenprestatie voor de geleverde goederen of diensten
tegenover staat, zijn verantwoord als baten uit eigen fondsenwerving.
Donaties en giften
Donaties en giften worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.
Verkoop van artikelen
Opbrengsten uit de verkoop van artikelen worden onder de baten tegen de brutowinst opgenomen. De
brutowinst is de netto-omzet verminderd met de kostprijs van de verkochte artikelen. Onder de nettoomzet wordt verstaan de opbrengst onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen.
Onder de kostprijs wordt verstaan de inkoopwaarde van de goederen.
Huuropbrengsten
Huuropbrengsten worden lineair in de staat van baten en lasten opgenomen op basis van de duur van
de huurovereenkomst.

Baten van loterij organisaties
De ontvangen bijdragen uit nationale loterijen en bijdragen van andere fondsenwervende instellingen worden
als ‘baten van loterij organisaties’ verantwoord voor het ontvangen bedrag. Verwerking vindt plaats in het
jaar waarin de bate door die derde is toegezegd.
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Financiële baten en lasten
Rentebaten en beleggingsopbrengsten worden netto verantwoord onder de post ‘financiële baten en lasten’.
De kosten van beleggingen, zoals bankkosten en kosten van beheer door derden en de eigen organisatie
worden hierop in mindering gebracht.
Effecten
De ter beurze genoteerde obligaties behoren tot een handelsportefeuille en worden gewaardeerd op de
beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct
in de staat van baten en lasten worden verantwoord.
Subsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten. Zodra er
redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de organisatie zal voldoen aan de
daaraan verbonden voorwaarden wordt de subsidie als bate verantwoord. Subsidies ter compensatie van
door de organisatie gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de staat van baten en lasten
opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van
de organisatie voor de kosten van een actief worden op eenzelfde wijze in de staat van baten en lasten
verantwoord en via het saldo van baten en lasten toegevoegd aan de investeringssubsidies onder de
langlopende schulden. Hieruit valt jaarlijks het saldo van baten en lasten een bedrag vrij naar rato van
de afschrijvingen op het materieel vast actief.
In het kader van de doelstelling zijn gronden aangeschaft met het doel deze zelf te beheren. In de
branche is het gebruikelijk om deze aankopen direct via de exploitatie te verwerken, conform RJ 650.201.
De investering wordt hierbij ineens ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.
Lasten
De kosten worden toegerekend aan de doelstellingen, werving baten en beheer en administratie middels
de volgende toerekeningsmethodiek. Direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend aan de categorieën
doelstellingen, werving baten of beheer en administratie. Uitvoeringslasten worden toegerekend aan de
doelstellingen, werving baten en beheer en administratie op basis van de werkelijk bestede uren, middels
een vastgesteld voorcalculatorisch intern uurtarief. De uren worden bepaald op functieniveau. Het interne
uurtarief wordt als volgt berekend "totaal van de loonkosten gedeeld door het aantal productieve uren +
een opslag voor overhead per uur".
Personeel
De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in
periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op
balans opgenomen. Indien de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt
meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door
personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de stichting.
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Pensioenen
Stichting Flevo-Landschap heeft de pensioenen van haar medewerkers ondergebracht bij Stichting BPLPensioen (BPL). De beleidsdekkingsgraad van BPL bedroeg 94,3% per 31 december 2019.
De pensioenregeling kwalificeert als een middelloonregeling. De jaarlijkse opbouw van de
pensioenaanspraken bedraagt een % conform de leeftijdsstaffel van het pensioengevend salaris dat is
gebaseerd op het brutoloon minus een franchise (€ 13.785). Het pensioengevend salaris was in 2019
gemaximeerd tot € 55.927. De jaarlijkse premie die voor rekening komt van de werkgever bedraagt
maximaal 79% van het pensioengevend salaris.
De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder
benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als een last in
de winst-en verliesrekening verantwoord. Ultimo 2019 zijn er evenals ultimo 2018 geen verplichtingen
waarvoor een pensioenvoorziening is opgenomen.
Operational lease
Als de organisatie optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd.
Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de staat
van baten en lasten gebracht.

Vennootschapsbelasting
De Stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
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ACTIVA
VASTE ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa benoemd onder materieel worden aangewend direct in het kader van de
doelstelling. De gebouwen en inventaris zijn benodigd voor de bedrijfsvoering.
Gebouwen en materieel
De afschrijving op de gebouwen vindt plaats in 25 - 40 jaar. Indien er sprake is van bestaande
gebouwen wordt de afschrijvingstermijn conform de verwachte economische gebruiksduur aangepast. De
afschrijving van het materieel bedraagt 7% - 25% van de aanschaffingswaarde afhankelijk van de aard
van het materieel.
Inventaris
Dit betreft computerapparatuur en kantoorinventaris. De afschrijving bedraagt 7% - 33% van de
aanschaffingswaarde. De afschrijvingspercentages zijn in de regel gebaseerd op de Algemene
Subsidieverordening Flevoland (ASF). Bij enkele kantoorapparaten (computers, server en centrale
printer) en enkele beheerinstrumenten, die van vitaal belang zijn voor de bedrijfsvoering, wordt in
sommige gevallen een van de ASF afwijkende afschrijvingstermijn gehanteerd, gebaseerd op economische
gebruiksduur. De verzekeringswaarde van de gebouwen (inclusief om niet verkregen) bedraagt € 7,5
miljoen. Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt te specificeren:
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De boekwaarden zijn per onderdeel als volgt te specificeren:

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Langlopende vordering
De stichting heeft op 11 september 1997 een sale- en leasebackovereenkomst afgesloten met Lease
Plan Nederland N.V., gevestigd te Almere. De stichting heeft haar vervoermiddelen aan Lease Plan
verkocht, welke zij vervolgens van Lease Plan least. Ter financiering van deze transactie heeft de
stichting gelden geleend aan Lease Plan. Over de lening wordt geen rente berekend. Als tegenprestatie
wordt door de lessor korting verleend op de leaseprijs van de auto’s. De looptijd van de lening is 5
jaar. Na het verstrijken van de periode wordt de looptijd stilzwijgend verlengd voor de duur van een
jaar. Bij aanschaf van nieuwe auto’s worden deze gefinancierd door de stichting en vervolgens geleast
van Lease Plan. Aflossing of verhoging van de lening dient gelijke tred te houden met de boekwaarde
van geleasde auto’s.
Het verloop is als volgt:
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VLOTTENDE ACTIVA
EFFECTEN
De stichting heeft zich georiënteerd op passende beleggingsvormen die voldoende zekerheid bieden voor
rendement met beperkte risico’s. In 2014 zijn de middelen op basis van een nieuw opgesteld
Beleggingsstatuut herbelegd. Hierbij is het vermogensbeheer uitbesteed aan de twee vermogensbeheerders
Triodos en ING. De gerealiseerde waardeverschillen bij verkoop alsmede de niet-gerealiseerde
waardeverschillen per balansdatum worden verantwoord onder het resultaat uit beleggingen in de staat
van baten en lasten.

De beleggingsportefeuilles worden gewaardeerd tegen actuele waarde ultimo boekjaar.
De effecten bestaan uit obligaties. De verkrijgingsprijs van de effecten is € 5.083.417. De gemiddelde
duratio is 5 jaar en 8 maanden. Over 2019 was het gemiddelde effectieve rendement 3,42%.
De obligaties zijn allen beursgenoteerd. Zij kennen de volgende ratings:

VOORRADEN

Dit betreft de voorraad artikelen van het bezoekerscentrum welke voor verkoop zijn bedoeld. De voorraad
wordt aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling.

- 16 -

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Debiteuren
Vorderingen op debiteuren worden gewaardeerd onder aftrek van een voorziening wegens mogelijke
oninbaarheid. Een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid is individueel bepaald. In de debiteuren is
ultimo 2019 een bedrag van € 0begrepen (2018: € 19.486) met een resterende looptijd van langer
dan 1 jaar.

Subsidies
Subsidievorderingen worden opgenomen voor het totaal toegekende bedrag en bij definitieve toekenning
door de subsidieverstrekker. Voor een overzicht van de subsidievorderingen verwijzen wij naar bijlage 1
van deze jaarrekening.

Belastingen en sociale premies
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Overige vorderingen en overlopende activa

In de overige vorderingen is ultimo 2019 geen bedrag begrepen (2018: € 0) met een resterende
looptijd van langer dan 1 jaar.

LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.
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PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN
Continuïteitsreserve Het Flevo-Landschap
Beschermen van natuur in Flevoland kost geld, nu en later. Om te kunnen garanderen dat Het FlevoLandschap haar natuurgebieden ook in de verre toekomst kan behouden en beschermen en gezien het
resultaat van de structurele baten en lasten en het afbreukrisico daarvan, acht het bestuur een
continuïteitsreserve nodig.
De stichting heeft statutair tot doel het behoud, beheer en ontwikkeling van natuurwetenschappelijk,
landschappelijk en/of cultuurhistorisch opzicht waardevolle terreinen gelegen in de provincie
Flevoland, alsmede meer in het algemeen het bevorderen van het behoud en het herstel van natuur en
landschap en van de zuiverheid van water, bodem en lucht in deze provincie, zomede het geven van
voorlichting hierover. De achterliggende gedacht is, om met aangepaste activiteiten eeuwigdurend door te
kunnen gaan met de instandhouding en het beheer van de natuurterreinen.
De uitvoering vindt plaats in de normale exploitatie/bedrijfsvoering. Om dat goed te doen heeft Het
Flevo-Landschap mensen in dienst en wordt ondersteund door vrijwilligers. Aan hen staan
‘productiemiddelen’ ter beschikking: kantoor, werkschuren, bezoekerscentra, inventaris/machinepark. Deze
brengen kosten met zich mee.
Bij het wegvallen van de huidige inkomstenstromen (worst case) zal gezocht moeten worden naar
nieuwe verdienmodellen, zodat nieuwe geldbronnen worden aangeboord. Gedurende deze
onderzoeksperiode zal de werkorganisatie in stand gehouden worden om de (statutaire) doelstelling te
continueren. De realisatie hiervan zal een langere periode in beslag nemen. Aanboren van nieuwe
geldbronnen kost al gauw meer dan een jaar. Het opzetten en onderzoeken van nieuwe verdienmodellen
brengt aanvullende kosten met zich mee die worden geschat op 10% van de kosten van de statutaire
doelstelling. Mogelijk zal de werkorganisatie hierop aangepast moeten worden. Een eventuele ombouw
hiervan zal ook een langere tijd in beslag nemen. Het Flevo-Landschap wil deze kosten op kunnen
vangen en acht daarom een continuïteitsreserve nodig.
Om te bepalen welke som benodigd is wordt het gemiddelde van de afgelopen drie jaren genomen om
eventuele schommelingen af te zwakken. De benodigde som is als volgt berekend:

Jaarlijks worden vanuit de exploitatie eerst de baten en lasten ten gunste c.q. ten laste van de daartoe
bestemde reserves en fondsen gebracht. Het resterende exploitatieresultaat wordt jaarlijks ten gunste c.q.
ten laste van de continuïteitsreserve gebracht. In 2019 is het resultaat van € 145.175 ten laste van de
reserve gebracht.
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De stand ultimo 2019 is toereikend voor het opzetten van nieuwe verdienmodellen en om de huidige
activiteiten iets meer dan een jaar voort te zetten bij het wegvallen van de inkomstenstromen.

Bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling Natuur en Landschap (projecten)
Het beheren, herstellen én ontwikkelen van natuur, landschap en cultureel erfgoed: dat is waarom Het
Flevo-landschap in 1986 is opgericht. Centraal stond daarin het behouden, of zelfs vergroten van de
rijkdom aan soorten en ecosystemen van de natuur. De afgelopen jaren is daar ook nadrukkelijk het
organiseren van natuurbeleving en natuurbetrokkenheid aan toegevoegd. Met partners (overheden,
maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven) gebieden in Flevoland verder ontwikkelen. Dit is in het
beleidsplan 2015-2019 vastgelegd. Een aantal grote projecten worden voorbereid en uitgevoerd. Het
Flevo-landschap participeert in Nationaal Park Nieuwland. Voor wat betreft de ontwikkeling van nieuwe
natuur is het provinciale Programma Nieuwe Natuur Flevoland tot 2019 leidend. In dat kader zijn de
projecten Noorderwold-Eemvallei, Gouden Randen langs de Pampushout, Urkerveld en Zuidpunt Schokland
gehonoreerd. Het gaat hier in alle gevallen om nieuwe natuur die een brug slaat tussen natuur en
agrarisch gebied, om de biodiversiteit te vergroten en om de brug te slaan naar agrariërs en
stedelingen.
Voor de cofinanciering van dergelijke projecten met het karakter van gebiedsontwikkeling is deze reserve
gevormd, o.a. uit de beschikbare middelen Nationale Postcodeloterij.
Voor een overzicht van de afzonderlijke projecten van de Nationale Postcode Loterij wordt verwezen naar
bijlage 2 van dit rapport.

- 20 -

Bestemmingsreserve giften, schenkingen en erfstellingen
Giften en schenkingen van bedrijven en particulieren alsmede erfstellingen zijn in de staat van baten en
lasten opgenomen onder baten van particulieren en worden vervolgens opgenomen onder dotatie reserves.
De desbetreffende dotaties zijn gereserveerd in een reserve voor zover de maximale omvang van de
reserve nog niet is bereikt. De donaties kennen geen beperkingen, maar doelstelling is om de middelen
te besteden aan bijzondere projecten die zonder deze bijdrage niet gerealiseerd konden worden. Daarbij
wordt rekening gehouden met de achtergrond van de erflater.
Deze reserve kan worden aangewend ten behoeve van incidentele bestedingen die het draagvlak voor de
taakuitoefening bij het brede publiek kunnen ondersteunen, of die de directe doelstelling voor de
bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap positief kunnen beïnvloeden. Bij het laatste kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan (terrein)aankopen, uitbreidingen of onderhoud waarvan de kosten niet
of niet geheel worden gedekt door de reguliere subsidieverstrekkers. Het Flevo-landschap heeft in 2019
aan giften voor in totaal € 1.309 en geen legaten ontvangen.

Bestemmingsreserve onroerend goed en materieel
Alle gebouwen en inventaris zijn benodigd voor de bedrijfsvoering.
Het Flevo-Landschap investeert zelf in de aankoop van nieuw materieel, waarover ook wordt
afgeschreven. De reserve zal mede worden aangewend voor ARBO-gerelateerde investeringen bij de
aanschaf van nieuw materieel.

Aan zowel terreinen, gebouwen als aan publieksfaciliteiten (o.a. bezoekerscentra en ontvangstlocaties)
dienen regelmatig onderhouds- en herstelwerkzaamheden van enige omvang plaats te vinden. Teneinde
over voldoende middelen te beschikken op het moment van periodiek onderhoud dient jaarlijks een
reservering ten laste van de exploitatie te worden gebracht.
Voorts dient jaarlijks een reservering ten laste van de exploitatie plaats te vinden teneinde op termijn
vervangende investeringen in onroerende goederen te kunnen realiseren. De verzekeringswaarde van de
gebouwen die om niet zijn verkregen bedraagt € 7,3 miljoen.
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In 2019 heeft er op basis van de waarde van het onroerend goed en materieel een dotatie aan de
reserve plaatsgevonden van € 68.711. In 2019 zijn er geen gepleegde onderhoudswerkzaamheden ten
laste van de reserve geboekt.

Bestemmingsreserve terreinbeheer
Teneinde fluctuaties in de jaarlijkse beheerkosten zelfstandig te kunnen opvangen, zonder dat daarbij
aanvullend aanspraak op externe middelen behoeft te worden gedaan, acht de stichting het wenselijk een
reserve op te bouwen. Dit kan zich voordoen:
• bij overname van (tijdelijke) beheerverplichtingen en/of van onderhouds- en herplantverplichting
voor een aantal terreinen en verhardingen. De daarbij bedongen afkoopsommen worden in eerste
aanleg gepassiveerd en middels evenredige jaarlijkse vrijval ten gunste van de exploitatie
gebracht over een periode van tien jaar. De kosten van het regelmatig onderhoud alsmede de
overige uit de verplichtingen voortvloeiende lasten worden bekostigd uit de exploitatie van het
betreffende jaar;
•

indien terreinen om ruimtelijkeordeningsredenen verkocht of terug geleverd dienen te worden,
moeten compensatie aankopen worden gerealiseerd. Compensatie dient zorgvuldig plaats te vinden
en realisatie is afhankelijk van aanbod op de grondmarkt, van relatie met beheergebieden van
het Flevo-Landschap en of nieuw gedachte natuurontwikkeling. De financiële compensatie die
ontvangen is, wordt gestort in deze reserve. Middelen zullen worden ingezet voor
compensatieaankopen en inrichting daarvan en het bekostigen van de daarvoor noodzakelijke
proceskosten;

•

als het kappen en afvoeren van oude of zieke beplanting niet direct gevolgd kan worden door
nieuwe aanplant. Opbrengst uit houtverkoop landschappelijke beplanting wordt dan gelabeld voor
herinvestering in de vervanging van de landschappelijke beplanting. In 2019 is er € 21.269 via
de resultaatbestemming toegevoegd aan de egalisatiereserve. In 2019 heeft er voor € 86.304
herbeplanting plaatsgevonden en is ten laste van de reserve geboekt.
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•

Vanaf 2010 ontvangt het Flevo-Landschap bijdragen in het kader van de nieuwe Subsidieregeling
Natuur en Landschap (SNL). Voor de beheergebieden worden contracten gesloten met een
looptijd van zes jaar. Na afloop van de contractperiode dienen natuurdoelen gerealiseerd te zijn.

Dotatie aan de reserve wordt gerealiseerd door in jaren met een gunstig exploitatieresultaat het overschot
toe te voegen aan de reserve.

Bestemmingsreserve herstel en ontwikkeling Natuur, Landschap Cultuurhistorie
Voor de voorbereiding van projecten van natuurherstel en natuurontwikkeling zijn financiële middelen
benodigd, dit betreft met name de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het FlevoLandschap heeft hiervoor een bestemmingsreserve ingericht. Voor projecten waar cofinanciering een
vereiste is of anderszins geen financiering is te verkrijgen kunnen middelen aan deze reserve worden
onttrokken ten behoeve van planvorming en voorbereiding.
Het Flevo-Landschap verwacht in komende jaren in toenemende mate geconfronteerd te zullen worden
met aan water gerelateerde vraagstukken. Uit deze reserve zullen bestedingen kunnen worden verricht die
niet uit andere hoofde gedekt kunnen worden op het vlak van vergroten hydrologische kennis,
planvorming, voorbereiding en uitvoering van herstel en ontwikkeling van waterbeheersingsmiddelen.
Bij de uitvoering van projecten voor natuurherstel en natuurontwikkeling heeft het Flevo-Landschap baten
gerealiseerd uit onder meer verkoop gewas en uitkomende grond. Deze baten zijn bestemd ten behoeve
van de realisatie van ecologische inrichtingsprojecten binnen terreinen van het Flevo-Landschap.
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Fondsen door derden bepaald

Stichting Flevo-Landschap heeft de taak en doelstelling inzake het behoud en beheer van het voormalig
havenhoofd Kop van 't Ende overgenomen van Stichting Herstel Kop van 't Ende. Daartoe is in 1994
de ondergrond overgedragen. Van de voormalige Stichting Herstel Kop van 't Ende en de Provincie
Flevoland zijn destijds middelen verkregen ten behoeve van toekomstige kosten van beheer en onderhoud
van het havenhoofd onder de voorwaarde dat het openbaar gebied permanent toegankelijk zal blijven.
Het maximum van dit fonds was bepaald op € 90.000. In 2009 is het maximum opnieuw bepaald in
verband met de realisatie van het herstel van het Havenhoofd. Deze is per 2009 op basis van de
werkelijke investeringen (ter grootte van € 300.000) verhoogd tot de benodigde cofinanciering van €
150.000.

De realiserende partij van het Windpark Zuidlob heeft bij het in gebruik nemen eenmalig een bedrag van
€ 308.330 aan het Flevo-Landschap gedoneerd. Het Flevo-Landschap dient deze middelen te besteden
aan behoud en versterking van de kwaliteit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), primair in de
Zuidlob. In 2019 zijn nog enkele werkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor zijn € 14.189 kosten gemaakt en
via de resultaatbestemming in mindering gebracht op de reserve.
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Op Schokland zijn in 2000 investeringen in recreatie- en beheerinfrastructuur gerealiseerd met behulp
van subsidies van overheden. Gelijktijdig bij verkrijging van de investeringsmiddelen is een permanente
instandhoudingverplichting voor de infrastructuur overeengekomen. Daartoe zijn van de overheden, die
gebiedspartner zijn in het Gebiedsgericht Beleid Schokland, subsidies verkregen ter dekking van het
langjarige beheer en onderhoud van de infrastructuur op Schokland.

Eind 2014 is voortvloeiend uit de structuurvisie RRAAM het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) in het
leven geroepen. Dit fonds wordt gevoed door rijk, provincie en gemeente. Het fonds is bestemd voor de
ontwikkeling van Almere 2.0 (voorheen de schaalsprong genoemd).
Hieruit is in 2016 het project 1e fase Ontwikkelingsplan Pampushout-zuid gehonoreerd met een omvang
van 2.022.498 euro. Conform de Intentieovereenkomst uit 2011 dient Het Flevo-landschap 1/3 bij te
dragen op voorwaarde dat de andere partijen de andere 2/3 bijdragen.
In een brief aan de Beheerder van Het Fonds Verstedelijking Almere heeft Het Flevo-landschap
bevestigd dat Het Flevo-landschap middelen gereserveerd heeft om 1/3 van de kosten 1 e fase
Ontwikkelingsplan Pampushout-zuid te dragen. Van deze middelen is € 522.750 bestemd voor beheer
en onderhoud gedurende 20 jaar gerekend vanaf de oplevering van het project. Hiervoor zijn eigen
middelen gedoteerd aan het fonds Pampushout Zuid. De resterende eigen bijdrage € 151.416 is bestemd
voor werkzaamheden in het project en zijn besteed in 2015 en 2016. In 2019 is het project opgeleverd
en definitief financieel afgewikkeld met een goedkeurende accountantsverklaring.
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Fonds projecten Programma Nieuwe Natuur Flevoland
De projecten nieuwe natuur komen in de fase van realisatie. Hiertoe worden met de provincie
realisatieovereenkomsten gesloten. In lijn met de afspraken die met de Provincie zijn gemaakt in het
kader van Programma Nieuwe Natuur Flevoland worden de met PNB-subsidie verworven gronden in
eigendom van Stichting Flevo-landschap ingezet in de gehonoreerde projecten. De genoemde gronden
kunnen worden ingezet als ruilgrond dan wel worden vervreemd om zo geld te genereren voor
aankopen, inrichting of beheer ten behoeve van de projecten nieuwe natuur. De middelen die vrijkomen
bij verkoop van gronden worden gedoteerd aan dit fonds.

VOORZIENINGEN

Een werknemer ontvangt, conform cao, bij een ononderbroken dienstverband van 25 en 40 jaar één
bruto-maandsalaris. Het bedrag wordt netto uitgekeerd voor zover dat fiscaal is toegestaan. Voor
medewerkers die in de komende 5 jaar een 25 jarig of 40 jarig jubileum vieren en waarbij het
aannemelijk is dat deze ook behaald wordt is een voorziening opgenomen.
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LANGLOPENDE SCHULDEN

Investeringssubsidie
Het verloop is als volgt:

Investeringen die zijn gefinancierd uit een subsidie zijn in het jaar van investering geactiveerd onder de
materiële vaste activa en worden jaarlijks afgeschreven. Tegelijk is de verkregen subsidie via de staat
van baten en lasten toegevoegd aan de post investeringssubsidies. Jaarlijks valt een bedrag vrij naar
rato van de afschrijvingen op het materieel vast actief.

Langjarige overeenkomsten
In toenemende mate verzoeken derden om langjarige overeenkomsten voor het hebben, houden en
onderhouden van voorzieningen in terreinen van het Flevo-Landschap. Voor zover verenigbaar met de
doelstellingen in de beheerobjecten worden overeenkomsten gesloten voor perioden van tien jaar. De
ontvangen vergoedingen hebben betrekking op dezelfde periode. De ontvangen gelden worden ten gunste
van de post langjarige overeenkomsten geboekt. Jaarlijks valt een evenredig deel vrij om de exploitatie
van het betreffende beheerobject te voeden. In 2020 wordt een vrijval verwacht van € 9.820.
Het verloop is als volgt:
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Overbruggingskrediet Nationaal Groenfonds
Stichting Flevo-landschap is bezig met het verwerven van gronden ten behoeve van natuurontwikkeling in
het kader van het programma Nieuwe Natuur in Flevoland. Soms kunnen gronden in bezit (verworven
in het kader van aanleg voormalig Oostvaarderswold) direct worden geruild met te verwerven gronden,
soms moeten eerst gronden worden aangekocht. Om daarbij slagvaardig te kunnen opereren is een
overbruggingskrediet bij het Nationaal Groenfonds afgesloten. Hiervan is in 2019 geen gebruik gemaakt.
De opname betreft de rente en bereidstellingsprovisie.

In rekening courant is een krediet beschikbaar van € 10.000.000.
De looptijd van het krediet eindigt per 30 april 2020.
De rentevergoeding bedraagt het wekelijks door Nationaal Groenfonds vast te stellen dagpercentage van
het 1-maands EURIBOR tarief met een minimum van 0,00%. Ten aanzien van de debetrente geldt een
verhoging van genoemd tarief met 1,4%. Verder wordt een bereidstellingsvergoeding in rekening gebracht
van 0,20% over de niet opgenomen kredietruimte.
Zekerheidstelling
Bij gebruik van het krediet wordt als zekerheidstelling een eerste hypotheek gevestigd op de aangekochte
kavels.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Vooruitontvangen bedragen
Voor de uitvoering van projecten zijn van diverse subsidiegevers bedragen ontvangen, welke nog dienen
te worden besteed. Mogelijk is een gedeelte hiervan langlopend. Bij het opstellen van de jaarrekening is
een inschatting gemaakt welk deel kortlopend is. Dit betreft totaal € 0. Voor een specificatie van de te
besteden bedragen per project verwijzen wij naar bijlage 1 bij dit verslag.
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Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen bedragen
Onder deze post zijn de facturen die in 2020 zijn ontvangen en betrekking hebben op 2019
opgenomen.
Overige schulden en overlopende passiva
Onder de overlopende passiva is een bedrag van € 2.500 (2018: € 2.500) begrepen met een
resterende looptijd langer dan 1 jaar.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
In verband met operational lease van bedrijfsauto’s bestaat per balansdatum een jaarlijkse verplichting
van circa € 18.167 (31 december 2018 € 18.167). De resterende looptijd is één maand. De totale
resterende verplichting bedraagt € 280.
In verband met operational lease van kopieermachines bestaat per balansdatum een jaarlijkse verplichting
van ca. € 3.340 (31 december 2018 € 3.340). De resterende looptijd is 0 jaar en 7 maanden. De
totale resterende verplichting bedraagt € 2.153.
In 2011 heeft de Europese Commissie goedkeuring verleend aan een nieuwe subsidieregeling voor
natuurbeschermingsorganisaties, waaronder de provinciale Landschappen. Naar aanleiding van een door de
Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) ingediende klacht oordeelde de Commissie eind 2015
dat de Staat de maatregel onterecht niet van tevoren had aangemeld bij de Commissie, maar dat de
steun (nu achteraf) alsnog is goedgekeurd. De klacht is daarmee ongegrond verklaard.
Zowel de VGG als de provinciale Landschappen en de vereniging Natuurmonumenten hebben - op
verschillende gronden - in 2016 tegen dit besluit van de Europese Commissie beroep aangetekend bij
het Gerecht van de Europese Unie. In tegenstelling tot de Commissie zijn de Landschappen en
Natuurmonumenten van mening dat natuurbeschermingsorganisaties niet kwalificeren als ‘onderneming’, en
dat er daarom geen sprake was van staatssteun.
Eind 2018 heeft het Gerecht uitspraak gedaan en daarbij het besluit van de Commissie nietig verklaard.
Belangrijk formeel punt daarbij was dat het Gerecht van oordeel is dat de Commissie had moeten
kiezen voor een zogeheten formele onderzoeksprocedure voor afhandeling van de klacht van de VGG,
en het onderzoek niet had kunnen afdoen in een informele onderzoeksprocedure.
De provinciale Landschappen en de Vereniging Natuurmonumenten hebben daarop in december 2018
hoger beroep ingesteld bij het Hof van Justitie. Het is nu wachten op de uitspraak van het Hof, een
datum daarvoor is nog niet bekend. Die uitspraak zal tevens bepalend zijn voor het verdere verloop van
dit juridische traject.
lnstelling van algemeen nut
De stichting is een Algemeen Nut Beogende lnstelling zoals bedoeld in het vierde lid van artikel 24 van
de successiewet. Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt
voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting.
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren betreffen bekende tegenpartijen. Het van toepassing
zijnde risico is beperkt. Er is een beperkte voorziening dubieuze debiteuren opgenomen. Voor de
kredietrisico’s inzake de overige vorderingen wordt verwezen naar financiële vaste activa en vorderingen.
Renterisico en kasstroomrisico
Er is sprake van schulden met rente. De hoogte is beperkt en daarmee is het risico minimaal.
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Liquiditeitsrisico
De organisatie loopt geen significante liquiditeitsrisico’s. Er zijn voldoende liquiditeiten om meerdere jaren
de organisatie voort te zetten.
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D

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

BATEN

Provincie Flevoland, beheer natuur en landschap (SNL)
Vanuit de Provincie Flevoland is een meerjarige SNL subsidie toegekend van beheer, natuur en
landschap voor de periode van 2017 tot en met 2022.
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Provincie Flevoland, organisatie Flevo-landschap
Vanuit de Provincie Flevoland ontvangt Het Flevo-Landschap een meerjarige subsidie voor de periode
2018 tot en met 2021 voor activiteiten op het gebied van bedrijfsorganisatie, coördinatie en
kwaliteitszorg, beleidsontwikkeling, projectontwikkeling, communicatie en publieksvoorlichting en cultureel
erfgoed. In 2019 zijn de bestedingen van de activiteiten als volgt:

De kosten voor bedrijfsorganisatie zijn in 2019 eenmalig hoger in verband met hogere
automatiseringskosten, extra inhuur en extra kosten in verband met personeel. De kosten voor
beleidsontwikkeling en Coördinatie en kwaliteitszorg zijn nagenoeg conform de begroting. Voor
communicatie en publieksvoorlichting zijn de kosten hoger in verband met extra inhuur.
Volgens artikel 28 van de ASF kan er een egalisatiereserve gevormd worden van maximaal 10% van
het jaarbudget. Gedurende de achterliggende periode is er geen egalisatiereserve hiervoor gevormd.
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LASTEN

Besteed aan doelstellingen

In het bestuursverslag is per doelstelling een uitgebreide toelichting opgenomen.
Werving baten

Kosten organisatie en administratie
De middelen besteed aan de productgroepen bedrijfsorganisatie en beleid/bestuur ten opzichte van de
totale middelen besteed aan de doelstellingen, waarbij de grondaankopen buiten beschouwing zijn gelaten.
Reden hiervoor is dat de grondaankopen sterk fluctueren over de jaren.
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LASTENVERDELING
In onderstaand model wordt inzicht gegeven in de omvang en de samenstelling van de kosten van de
eigen organisatie. Directe kosten die direct gemaakt zijn ten behoeve van de doelstelling of
fondsenwerving zijn hieraan direct doorberekend. Op basis van de loonkosten en de overheadkosten
wordt per afdeling een uurtarief berekend. De werkelijk bestede uren worden vastgelegd in een sluitend
tijdregistratie systeem en tegen het berekende uurtarief doorberekend aan de betreffende bestemming.
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
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Het gemiddeld aantal werknemers (in fte) bedroeg gedurende het verslagjaar 30,5 (2018: 27,9). De
beloning van alle werknemers, inclusief de directeur volgt de beloningsstructuur van de Raam CAO Bos
en Natuur Ondernemingsdeel De Landschappen.
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Stichting van
toepassing zijnde regelgeving: ‘het algemene WNT-maximum’. Het algemene bezoldigingsmaximum voor
2019 is vastgesteld op € 194.000.
Onder WNT vallen alle in Nederland gevestigde rechtspersonen, waaraan voor een periode van tenminste
drie achtereenvolgende kalenderjaren een of meer subsidies wordt verleend, die samen per kalenderjaar
ten minste EUR 500.000 bedragen én ten minste voor 50% deel uitmaken van de inkomsten van deze
rechtspersoon in dat kalenderjaar.
Aangezien Flevo-Landschap in 2015 bovengenoemde grenzen voor het derde jaar overschrijdt, valt
Flevo-Landschap met ingang van 2015 onder WNT. De directeur van Flevo-Landschap valt met zijn
bezoldiging binnen deze normen.
De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.

- 37 -

Bezoldiging directie
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Saldo financiële baten en lasten
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In 2014 is gestart met een nieuwe beleggingsportefeuille gebaseerd op een lange termijn visie (> 7
jaar). Gedurende deze termijn vertoont de waarde van de portefeuille schommelingen. Het weergegeven
resultaat per balansdatum is een moment opname en bestaat grotendeels uit een ongerealiseerd
koersresultaat.

Transacties met verbonden partijen
Van transacties
bestuurders en
voorgedaan op
opgenomen op

met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de stichting en hun
leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen
niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en commissarissen is
pagina 37.

Gebeurtenissen na balansdatum
Covid-19
Op het moment van het schrijven van de jaarrekening zit onze organisatie midden in de maatregelen
rondom het Coronavirus. Voor het Flevo-landschap zijn de effecten nog beperkt. De inkomstenstromen
worden nauwelijks geraakt, met uitzondering van de parkeerinkomsten en de inkomsten vanuit onze
bezoekerscentra. De Provincie Flevoland heeft in onze richting uitgesproken dat subsidies iet onder druk
komen te staan. Wij kunnen een groot deel van onze beheeractiviteiten nog uitvoeren.
De impact op onze effectenportefeuille lijkt vooralsnog beperkt te blijven tot € 150.000
waardevermindering.
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E

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling van de jaarrekening
De jaarrekening is vastgesteld door de directeur/bestuurder van de stichting.
Lelystad, 21 april 2019

B.H.M. Huisman, directeur

Goedkeuring van de jaarrekening
De jaarrekening is goedgekeurd door de Raad van Toezicht van de stichting.
Lelystad, 21 april 2019

G.N. Sweringa, voorzitter

Goedkeuring van de jaarrekening
De jaarrekening is goedgekeurd door de Raad van Toezicht van de stichting.
Lelystad, 21 april 2019
M. van Aggelen
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Goedkeuring van de jaarrekening
De jaarrekening is goedgekeurd door de Raad van Toezicht van de stichting.
Lelystad, 21 april 2019
L.T. van Bloois

Goedkeuring van de jaarrekening
De jaarrekening is goedgekeurd door de Raad van Toezicht van de stichting.
Lelystad, 21 april 2019
J. Leentvaar

Goedkeuring van de jaarrekening
De jaarrekening is goedgekeurd door de Raad van Toezicht van de stichting.
Lelystad, 21 april 2019

A.J. Lok
Goedkeuring van de jaarrekening
De jaarrekening is goedgekeurd door de Raad van Toezicht van de stichting.
Lelystad, 21 april 2019
A.J.M. Schelwald-Van der Kley

OVERIGE GEGEVENS

F

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van toezicht van Stichting Flevo-Landschap
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Flevo-Landschap te Lelystad gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Flevo-Landschap per 31 december 2019 in
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende organisaties” en met
de bepalingen van en krachtens de Wet Normering Topinkomens (WNT).
De
1.
2.
3.

jaarrekening bestaat uit:
de balans per 31 december 2019;
de staat van baten en lasten over 2019; en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

Daarnaast hebben wij vastgesteld dat Stichting Flevo-Landschap de aan de door de Provincie Flevoland
verleende exploitatiesubsidie verbonden verplichtingen, conform de gecommuniceerde brief d.d. 18 april
2019 met kenmerk 2384516, is nagekomen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het controleprotocol WNT 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Flevo-Landschap zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
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NALEVING ANTICUMULATIEBEPALING WNT NIET GECONTROLEERD
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat
wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
verklaring over de in het JAARVERSLAG opgenomen Andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
◼
het verslag 2019 raad van toezicht;
◼
het bestuursverslag 2019;
◼
de overige gegevens;
◼
de bijlagen.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag en
de overige gegevens in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650
“Fondsenwervende organisaties”.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot
de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van De Directie en de raad van TOEZICHT voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende organisaties” en met
de bepalingen van en krachtens de Wet Normering Topinkomens (WNT). In dit kader is de directie
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de
directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het
enige realistische alternatief is.
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De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
◼

◼

◼

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing
van de stichting;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
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◼

het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit
kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

◼

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

◼

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die
redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende
maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Breda, 21 april 2020

MAZARS N.V.

w.g. drs. A.N. Terstegen RA
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1

OVERZICHT SUBSIDIES TE VORDEREN EN VOORUITONTVANGEN
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2

SPECIFICATIE PROJECTEN NATIONALE POSTCODE LOTERIJ

De gelden van de Nationale Postcode Loterij zijn in het boekjaar als volgt aangewend:
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