Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Medisch Spectrum Twente
4 1 0 2 9 7 2 2

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Koningsplein 1
0 5 3 4 8 7 2 0 0 0

E-mailadres

g.elferink-scholten@mst.nl

Website (*)

www.mst.nl

RSIN (**)

8 1 4 3 6 0 0 1 4

Aantal medewerkers (*)

2 7 8 2

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Drs J. den Boon

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Dhr H. den Hollander

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Verlenen van medisch-specialistische en verpleegkundige zorg

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het al dan niet op verschillende locaties beheren en exploiteren van
ziekenhuisvoorzieningen, deze ziekenhuisvoorzieningen tezamen ook te noemen: het
ziekenhuis;
b. het al dan niet in samenwerking met anderen aanbieden van zowel
basisvoorzieningen in het verzorgingsgebied als van topvoorzieningen op regionaal en
bovenregionaal niveau;
c. het verzorgen en doen verzorgen van opleidingen en het verrichten en doen
verrichten van medisch en medisch-technologisch onderzoek;
d. het treffen en doen treffen van voorzieningen die nodig zijn voor de
levensbeschouwelijke en religieuze begeleiding van hen die aan de zorg van het
ziekenhuis zijn toevertrouwd, als geïntegreerd onderdeel in het geheel van de aan hen
te bieden zorg, zulks met respecteren van de ethische opvattingen van patiënten en
van de in het ziekenhuis werkzame personen;
e. het deelnemen in, het voeren van bestuur over of het toezicht uitoefenen op
rechtspersonen met ziekenhuisvoorzieningen ten behoeve van het ziekenhuis.
Baten uit opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning: overige
bedrijfsopbrengsten

De Stichting beoogt niet het maken van winst. De besteding van financiële middelen,
daaronder begrepen de uitkering van jaarwinst en liquidatiewinst, vindt met
inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 1 sub c Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4 Uitvoeringsbesluit
vennootschapsbelasting 1971, uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke
doelstelling dan wel ten bate van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in
de Algemene wet inzake rijksbelastingen of daarvoor in de plaats tredende wetgeving,
met een gelijksoortige doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling
heeft.

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

RvT conform Governance Code Zorg; ziekenhuispersoneel conform cao Ziekenhuizen
en medisch specialisten conform Financieel Convenant MST

https://www.mst.nl/jaarverslag2020

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 340.854.000

Financiële vaste activa

€

€

1.882.000

2.882.000

1.736.000

€ 358.242.000
€

+

€ 345.618.000

1.975.000

€ 11.458.000

€ 10.360.000

Vorderingen &
overlopende activa

€ 110.870.000

€ 91.380.000

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€ 122.363.000

4.872.000

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€ 467.981.000

31-12-2020

31-12-2020

Eigen vermogen

€ 72.209.000

€ 64.191.000

Voorzieningen

€ 27.592.000

€ 28.049.000

Langlopende schulden

€ 259.103.000

€ 279.014.000

Kortlopende schulden

€ 109.077.000

€ 97.311.000

+
€ 106.612.000

+
Totaal

+

€ 361.953.000

Voorraden

35.000

Passiva

31-12-2019 (*)

+

+
€ 468.565.000

Totaal

€ 467.981.000

+
€ 468.565.000
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

436.022.000

€

417.194.000

Subsidies

€

28.083.000

€

20.200.000

Overige bedrijfsopbrengsten

€

8.896.000

€

9.557.000

Som der bedrijfsopbrengsten

€

473.001.000

€

446.951.000

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+
€

473.001.000

€

446.951.000

Personeelskosten

€

222.429.000

€

201.952.000

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

34.233.000

€

32.580.000

Huisvestingslasten

€

5.960.000

€

6.416.000

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

38.261.000

Overige bedrijfskosten

€

152.344.000

Som der bedrijfslasten

€

453.227.000

Saldo financiële baten en lasten

€

-11.754.000

Resultaat

€

8.020.000

Totaal baten

Lasten

€

+

+

€

38.562.000

€

144.932.000

€

424.442.000

€

-14.860.000

€

7.649.000

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.mst.nl/storage_static/2021/06/Stichting-Medisch-Spectrum-21X
00177105ENS-FINAL-jaarrekening-GEW-en-SEC-....pdf?x58903

Open

