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Voorwoord Raad van Bestuur
Met dit verslag informeren wij u over de prestaties van GGNet in 2016. Naast dit verslag vindt u een
uitgebreidere beschrijving van de inhoudelijke koers van GGNet op onze website.
2016 stond voor GGNet in het teken van het terugdringen van de afhankelijkheid van zorg van mensen met
ernstige psychische aandoeningen. Nederland telt ongeveer 160.000 volwassenen met ernstige psychische
aandoeningen. In het gebied waarin GGNet actief is, de Oost-Veluwe en de Achterhoek, betreft dit zo’n
12.000 mensen. Zij hebben een minder goede uitgangspositie dan andere burgers om hun levenswensen te
realiseren. Zij hebben nog steeds forse achterstanden in lichamelijke gezondheid en levensverwachting,
behandeling, veiligheid, inkomen, arbeid en relaties1. Sinds het verschijnen van het Phrenos-rapport ‘Over
de Brug’ in 2014, wordt veel gesproken over meer herstel voor deze mensen. Nu is het tijd voor actie. Tijd
om daadwerkelijk de laatste inzichten over goede zorg in praktijk te brengen, om in de behandeling van
meet af aan in te zetten op herstel en om serieuze resultaten te boeken.
GGNet heeft in 2016 de daad bij het woord gevoegd met het actieplan ‘Herstel voor Iedereen’. Belangrijke
thema’s dit jaar waren de integratie van poli- en FACT-teams, de inrichting van het klinisch landschap, de
reorganisatie van de stafdiensten, de opbouw van het cluster Markt en de vorming van de Zorgstaf. Stuk
voor stuk belangrijke voorwaarden om het actieplan te kunnen realiseren.
Kern van het actieplan is dat er bij mensen met ernstige psychische aandoeningen sprake is van belangrijke
onderdiagnostiek en onderbehandeling. Het gaat hier om het niet herkennen van licht verstandelijke
beperking, complex trauma, verslavingsproblematiek en autismeverwante contactstoornissen.
Om die reden is GGNet in 2016 gestart bij alle patiënten die langer dan twee jaar in zorg zijn herdiagnostiek
toe te passen met betrekking tot de genoemde punten. Hierbij wordt geëxperimenteerd met de inzet van
ervaringsdeskundigen naast behandelaren om ook sterk het cliëntperspectief hierin te brengen. Gezien het
4.000 EPA-patiënten betreft bij wie de vraag om herdiagnostiek relevant is, is het duidelijk dat dit een
majeure operatie is. De impact is zeer hoog, omdat patiënten gericht behandeld worden op onderliggende
problematiek, waardoor overbehandeling op bijkomende problemen voorkomen wordt. Voor een deel van
de patiënten zal de behandeling hierdoor tijdelijk intensiver zijn, uiteindelijk is dan een lichtere vorm van
hulp voldoende (module chronisch basis-GGZ, POH). De resultaten hiervan zijn nu al zichtbaar in een
afname van de behandelduur en de gestage afbouw in de WLZ en daarmee in een daling van de zorgkosten
van deze patiënten.
De intensivering van zorg heeft een stevig inhoudelijk fundament, maar is strijdig met de eis van
zorgverzekeraars dat de gemiddelde prijs per patiënt jaar op jaar daalt. In de zorgverkoop ZVW was er veel
steun van verzekeraars voor het actieplan van GGNet. Maar uiteindelijk gaven slechts twee van hen
daadwerkelijk boter bij de vis toen het op contractering aankwam. De verzekeraars die dat niet doen,
onthouden daarmee hun verzekerden de zorg die ze nodig hebben. Dat moet anders en dat kan anders,
want het geld is beschikbaar: De afgelopen jaren is structureel €250 miljoen bij verzekeraars op de plank
blijven liggen. Geld dat hard nodig is voor de opbouw van een goede ambulante keten en het wegwerken
van wachtlijsten.
Zo zijn er nog genoeg andere hindernissen op weg naar 30% meer herstel. Zoals de uitvoeringsproblemen
in de Jeugdwet en WMO en de exploderende administratieve lasten door verantwoordingseisen van
gemeenten en zorgverzekeraars. Wij blijven ervoor knokken om dit op te lossen. Maar we laten ons
hierdoor niet stoppen of afremmen. Want nu we weten wat de weg vooruit is om de afhankelijkheid van
zorg bij mensen met een ernstig psychische aandoening terug te dringen en hun herstel te verbeteren,
kunnen en willen we niet meer terug.
Dat was onze inzet in 2016 en dat is onze inzet in de komende jaren.
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Financieel resultaat en bedrijfsvoering
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GGNet heeft 2016 afgesloten met een positief resultaat van € 834.000. Dit resultaat komt daarmee
boven het begroot resultaat van € 588.000.
Binnen de GGZ-sector en GGNet vinden er momenteel een groot aantal veranderingen plaats.
Decentralisatie van zorg, toenemende financieringsschotten, administratieve regeldruk en
zorgverzekeraars die steeds strakker sturen op kostenbeheersing zijn invloeden die de complexiteit van
de bedrijfsvoering en financiële sturing vergroten. Tegen de achtergrond van deze externe
ontwikkelingen probeert GGNet haar ambities waar te maken. Het streven is daarbij om de chronische
afhankelijkheid van zorg terug te dringen. In de visie op zorg nemen naast klinisch herstel ook
maatschappelijk en persoonlijk herstel een belangrijke plek in. Dit betekent dat GGNet ook de
organisatie van de zorg wezenlijk gaat veranderen. Een van de belangrijkste veranderingen betreft
daarbij de ambulantisering van de zorg. Dit heeft ook gevolgen voor het resultaat van 2016. Dit wordt
mede bepaald door bedden afbouw in de langdurige zorg ( WLZ en L-GGZ). De afbouw in de langdurige
klinische zorg van 25 bedden betekende een omzetdaling van ongeveer € 2,4 mln. Aanpassing in de
kostenstructuur (en met name de fysieke infrastructuur) lopen daarbij niet gelijk op met de
omzetdaling. Dit levert frictiekosten op. In de kortdurende zorg (zorgverzekeringswet) is daarentegen
ruim € 2 mln. meer zorg geleverd. Doordat de zorg de afspraken bij deze financieringsstroom
overschrijdt, wordt dit bedrag niet vergoed en in het resultaat als overproductie afgeboekt. Daarnaast
zijn er steeds meer contractvariabelen (gemiddelde prijs, klantvolumes, kwaliteitafspraken etc.) die
kunnen leiden tot kortingen op het omzetbudget.
De overgang van de Jeugdzorg en het beschermd wonen naar de gemeenten betekende een behoorlijke
ingreep in de tarieven voor dit zorgaanbod. De daling in het beschermd wonen ging voor GGNet gepaard
met een margeverlies van € 0,9 mln. Daarnaast zorgde de versplintering van de zorg in dit domein voor
een grote lastenverzwaring op administratief gebied. Iedere gemeente vaart zijn eigen koers en is
zoekende op een voor hem nog relatief onbekend terrein.
In de eerste helft van 2016 is ook de start gemaakt met de uitvoering van de plannen voor de
reorganisatie van de stafdiensten en de klantlogistieke afdeling. Doel van deze reorganisatie is het beter
laten aansluiten van de ondersteuning op het primaire proces en een verdere doorvoering van efficiency
in deze ondersteunende diensten. Investeringen in de informatiesystemen en in de ICT-middelen van de
professionals moeten het mogelijk maken om deze stappen te zetten en met veel minder klantlogistieke
ondersteuning de zorginhoudelijke, administratieve en financiële verantwoording te realiseren. Binnen
de groep GGNet was tevens Isis B.V. (100% deelneming) opgenomen. Isis Bv is sinds april 2016
geliquideerd en is gezien de materialiteit niet meer opgenomen in dit jaarverslag.
De impairment berekening gaf voor 2016 geen aanleiding tot herijking van de gehanteerde
uitgangspunten.
Het resultaat is in 2016 onder druk komen te staan. Door eenmalige opbrengsten, de afbouw van
ondersteunende diensten en en positieve prijsverschillen werd dit gecompenseerd. Voor de afbouw in
de ondersteunende diensten is een voorziening aangesproken die in 2015 voor dit traject is gevormd.
Analyse en toelichting resultaat 2016 (x € 1.000,-)
Op de volgende pagina’s wordt een analyse van en een toelichting op de ontwikkeling van het resultaat
2016 ten opzichte van 2015 gegeven.
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2016 t.o.v 2015
Resultaat 2015

666

mutaties in de opbrengsten:
Lagere opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijk ondersteuning
Hogere opbrengsten Subsidies (exclusief WMO en Jeugdzorg)
Lagere overige bedrijfsopbrengsten
Sub-totaal opbrengsten
mutaties in de kosten:
Lagere personeelskosten
Hogere kapitaalskosten
Hogere overige bedrijfskosten
Sub-totaal kosten

-3.750
674
-2.380
-5.456

6.018
-153
-501
5.364

Saldo opbrengsten - kosten

-92

Sub-totaal

574

Financiële baten en lasten

260

Resultaat 2016

834

Resultaatsratio (resultaat gedeeld door totale omzet)
Jaar
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

enkelvoudig
0,6%
0,4%
0,4%
-2,2%
2,3%
2,9%
3,1%
4,7%
-4,8%

geconsolideerd
0,4%
0,4%
-2,2%
2,5%
2,8%
3,1%
4,7%
-4,7%

De opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning dalen met € 3.750.000 ten opzichte
van 2015. Deze daling wordt als volgt verklaard:
Opbrengsten zorgverzekeringswet
WLZ zorg
Jeugdzorg
WMO
Justitie
Overige zorgprestaties

€ 4.414.000
€ -6.694.000
€ -377.000
€ -1.689.000
€ 613.000
€
-17.000
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De stijging van Opbrengsten zorgverzekeringswet wordt verklaard doordat vanuit de WLZ een
doorstroming heeft plaatsgevonden naar de LGGZ (opbrengsten zorgverzekeringswet). Daarnaast ligt in
2016 het aantal behandeluren ruim boven het begrotingsniveau. Dit is echter niet in lijn met de
contractafspraken waardoor een deel van deze overproductie wordt afgeboekt.
Naast de verschuiving van de WLZ naar de LGGZ is bij de WLZ zorg de beddenreductie zichtbaar, het
aantal bedden is gemiddeld 25 onder het begrotingsniveau van 2016.
Bij Jeugdzorg wordt de dalende omzet veroorzaakt doordat het aantal behandeluren achterblijft.
Bij de WMO-C valt door tariefafslag en daling in het aantal bedden de productie lager uit dan de
subsidieafspraken. Het aantal bedden ligt gemiddeld 7 lager dan ingeschat. Het financieel effect is € 0,9
mln. negatief. Het resterende effect wordt door tariefafslag veroorzaakt.
Bij Justitie is een aparte afspraak gemaakt van 3,4 bedden. De gemiddelde realisatie is 7 bedden. Deze
overproductie is door Justitie toegekend en daarmee is het risico van afboeking voor overproductie
afgewend.
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)
De subsidies stijgen met € 674.000 ten opzichte van 2015. Dit wordt veroorzaakt door:
Overige Rijkssubsidies
€ 233.000
Subsidies provincie en gemeenten
€ 432.000
Overige subsidies
€
9.000
De stijging van de Overige Rijkssubsidies wordt veroorzaakt door een hogere subsidie voor stage -en
praktijkleren van € 90.000. Daarnaast is er voor € 90.000 meer voor salariscompensatie gefactureerd
aan de hogescholen en is de beschikbaarheidsbijdrage opleidingen € 53.000 hoger vanwege een hoger
leerling aantal dan in 2015.
De subsidies van provincie en gemeenten nemen toe door hogere toekenning vanuit de gemeenten
voor maatschappelijke ondersteuning (OGGZ en Preventie).
Overige bedrijfsopbrengsten
De lagere overige opbrengsten van € 2.380.000 worden veroorzaakt door:
Overige dienstverlening
€ 263.000
Praktijkondersteuning huisartsen
€
91.000
Overige opbrengsten
€ -2.734.000
(waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed)
De stijging van € 263.000 bij overige dienstverlening komt door hogere opbrengsten voor transmurale
cliënten. De omzet POH neemt beperkt toe door uitbreidende dienstverlening.
De daling bij overige opbrengsten wordt veroorzaakt doordat in 2015 een positief prijseffect binnen
DBC’s (€ 1.328.000) en een afrekening van het COA ( € 494.000) voor hogere opbrengsten hebben
gezorgd. Het restant verschil wordt veroorzaakt door opbrengst van verkoop panden in 2016 en kleinere
afrekeningen van het NZA 2008-2012 en kapitaalslasten 2014.
Personeelskosten
De totale personeelskosten zijn € 6.018.000 lager dan in 2015. De belangrijkste oorzaken van deze
daling worden gevonden in:
Lonen en salarissen
€ 127.000
Personeelsvoorziening
€ -5.974.000
Sociale lasten
€ 169.000
Pensioenpremies
€ -106.000
Andere personeelskosten
€ -394.000
Personeel niet in loondienst
€ 160.000
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De (beperkte) toename van lonen en salarissen wordt verklaard door incidentele uitbetalingen zoals
beëindigingsvergoedingen en uitbetaling van LFB uren. Deze worden voor het grootste deel
gecompenseerd uit de gevormde personeelsvoorziening. Deze compensatie wordt uiteengezet bij de
personeelsvoorziening.
Het verschil bij personeelsvoorziening wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2015 per saldo €
2,9 mln. voorzieningen is toegevoegd (bij een start van € 2,3 mln.) voor reorganisatie van de zorg en
staf. Het beginsaldo was in 2016 € 5,3 mln, hiervan is € 2,1 mln. onttrokken voor salarissen en
afkoopsommen. Voor doorlopende afspraken in 2017 en 2018 staat nog een bedrag gereserveerd van €
1,6 mln. Het restant van € 1,6 mln. is vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Verder is een voorziening
ORT (over vakantie uren) opgenomen voor een bedrag van € 584.000. Voor het overzicht van dotaties
en onttrekkingen wordt verwezen naar het overzicht onder punt 10 bij de Voorzieningen.
De daling in de andere personeelskosten komt voornamelijk voor rekening van vrijval van de voorziening
ziekengeld, deze was € 218.000.
Eind 2016 was de gemiddelde inzet 1.665 fte, in 2015 was dit 1.734 fte.
De sociale lasten nemen toe door de stijging van de basis premie voor de WAO.
De pensioenpremies dalen door verlaging van de pensioengrondslag ten opzichte van 2015 (door
minder fte en regulier bruto loon).
Afschrijvingen op immateriële en materiële activa
In 2013 is besloten om, op basis van het impairmentmodel, een aantal activa, waarvan de verwachting
was dat die in de komende jaren werden gesloten, versneld af te schrijven.
Overige bedrijfskosten
De stijging van de overige bedrijfskosten à € 501.000 is als volgt te verklaren:
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten € -719.000
Algemene kosten
€
86.000
Patiënt- en bewoners gebonden kosten
€ -522.000
Onderhoud en energiekosten
€
-462.00
Huur en leasing
€
-11.000
Dotaties en vrijval voorzieningen
€ 2.129.000
De daling in voedingsmiddelen en hotelmatige kosten wordt veroorzaakt door een lagere bedbezetting.
Gemiddeld 810 in 2016 ten opzichte van 839 in 2015. De verlaging bestaat daarnaast uit een combinatie
van volume –en inkoopeffecten.
De patiënt en -bewoners gebonden kosten zijn grotendeels gedaald door minder uitbestede zorg.
Gedurende 2015 en 2016 zijn een aantal panden verkocht en is huur opgezegd waardoor energie en
onderhoud lager uitvallen.
Het negatieve verschil van € 2.129.000 bij dotatie en vrijval van voorzieningen ten opzichte van 2015
wordt veroorzaakt door dotatie aan de voorziening voor zelfonderzoek en audit alert voor 2014 t/m
2016 ten opzichte van een vrijval audit alert voor 2013 in 2015. Daarnaast heeft er een vrijval van de
voorziening huren ad € 696.000 plaatsgevonden.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten zijn gedaald met € 260.000,- ten opzichte van 2015. Dit wordt veroorzaakt
door lage rentetarieven maar ook door stringent kasbeleid. GGNet hoefde geen gebruikt te maken van
haar kredietlijn, er was in 2016 geen financieringsbehoefte. Daarnaast zijn begin 2016 een tweetal
leningen versneld afgelost.
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Eigen Vermogen
Solvabiliteit (eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal)
Jaar
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

enkelvoudig
31,7%
28,6%
28,0%
31,7%
28,8%
29,6%
21,7%
14,7%
12,1%

geconsolideerd
28,7%
28,1%
26,6%
28,7%
27,1%
21,5%
15,7%
11,9%

Na toevoeging van het (positieve) resultaat 2016 € 834.000,- stijgt het eigen vermogen naar
€ 31.154.000, -. Uitgedrukt in een percentage van de gebudgetteerde zorgprestaties is dit 28,6%.
Liquiditeit
De kasstroom heeft zich in 2016 zeer positief ontwikkeld. De start van 2016 was €13.896 met een
prognose 2016 van €14.297. Deze prognose is in de loop van het jaar een aantal malen bijgesteld en de
uiteindelijke uitkomst is € 24.561.
Stand 1-1-2016

€ 13.896

Realisatie
Afloop debiteuren en overige vorderingen
Afloop kortlopende schulden
Investeringen
Diversen

€ 12.418
-€ 1.334
-€ 1.628
€ 2.686

Reguliere aflossingen
Extra aflossing ivm verkoop panden
Materiële controles
Terugbetaling FOHW voorschotten verzekeraars
Aanvulling FOHW (incl justitie)
Opbrengst verkoop panden
Audit alert 2013

-€ 2.527
-€ 708
-€ 232
-€ 213
€ 2.402
€ 260
-€ 459
€ 10.665

Stand 31-12-2016

€ 24.561

De vermindering van debiteuren komt voor rekening door een extra inspanning vanuit ZorgControl om
de posities onderhanden werk en nog te factureren ook daadwerkelijk te verminderen en te factureren.
Dit voor een bedrag van circa € 5,5 miljoen. Bij de L-GGZ is de achterstallige facturatie 2015 van € 1,5
miljoen gefactureerd en ontvangen.
Richting de jaarafsluiting is er hard gewerkt om zoveel mogelijk DB(B)C’s te kunnen factureren en de te
lang openstaande DB(B)C’s en nog te autoriseren DB(B)C’s) zo laag mogelijk te krijgen. Dit heeft ertoe
geleid dat GGNet een inhaalslag in de facturatie heeft gemaakt. Zowel de secretariaten als de
hulpverleners hebben hiervoor extra inzet geleverd, ook dit heeft GGNet circa € 4 miljoen opgeleverd.
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De post Diversen omvat subsidies zoals OGGZ/Preventie (€ 1,5 miljoen) en ziekengeld uitkeringen (€ 0,9
miljoen). De financiering van het Onderhanden Werk (circa € 4,0 mln.) bij gemeenten blijft zorgen baren.
Hiervoor zijn we in onderhandeling met de gemeenten om te komen tot een werkbare structuur voor
beide partijen zonder hiervoor een enorme administratieve last op te tuigen.
Langlopende leningen
Er zijn in 2016 geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken. De aflossingen bestaan uit aflossingen
conform contractuele afspraken. Vanwege de verkoop van een tweetal panden in 2015 is besloten om
met deze vrijgekomen gelden twee leningen vervroegd af te lossen. Deze zijn afgelost in 2016, conform
afspraak met de ING.
Lening Nummer
6790.50.329
6790.50.221
Totaal bedrag

Bedrag
€ 220.537
€ 517.309
€ 737.846

DSCR (debt service cover ratio), dit is een ratio die wordt gebruikt om een beeld te krijgen van de
betalingscapaciteit van een onderneming in verhouding tot de financiele verplichtingen. (het resultaat
gecorrigeerd voor afschrijvingen en rente gedeeld door rente en aflossingen). Deze ratio behoort groter
dan 1 te zijn. Voor GGnet is de DSCR 1,8 en gecorrigeerd voor een onverplichte extra aflossing is deze
ratio 2,1.
Voor het totaaloverzicht van onze langlopende leningen wordt verwezen naar de bijlage langlopende
leningen.
Financial lease
De afgelopen jaren heeft GGNet in samenwerking met de ziekenhuizen verschillende Regionale
Geestelijke Gezondheidscentra (RGC’s) ontwikkeld. Het gaat hierbij om vijf RGC’s die verspreid zijn over
het voorzieningsgebied van GGNet:
- RGC Zutphen
- RGC Zevenaar
- RGC Apeldoorn
- RGC Doetinchem
- RGC Winterswijk
Door veranderende wetgeving kunnen de afgesloten huurovereenkomsten het karakter krijgen van
financial lease. Op basis van de bijbehorende karakteristieken is GGNet dan ook van mening dat de
afgesloten huurovereenkomst met het RGC Doetinchem voldoet aan de criteria genoemd in RJ 292 en
IAS 17. Deze overeenkomst met RGC Doetinchem is als financial lease binnen de jaarrekening vanaf
2009 op de balans verwerkt met een initiële waarde van € 18,1 miljoen. De overige
huurovereenkomsten zijn getoetst en ondertekend. Deze voldoen niet aan de onderliggende criteria en
zijn niet verwerkt in de balans. In 2013 is een bestuurlijk akkoord bereikt om de huurovereenkomst met
de Springplank om te zetten naar een looptijd van vijftien jaar met een gedeeld risico samen met de
andere twee deelnemende partijen. Hiermee voldoet deze overeenkomst niet aan de onderliggende
criteria voor financial lease en hoeft dus niet op de balans van GGNet te worden verwerkt.
Hedge accounting
Het rentebeleid van GGNet beoogt de financieringslasten zo veel mogelijk te beperken. Hiertoe kunnen
rente-instrumenten worden gebruikt om het vastrentende of variabel rentende karakter van de
financieringen aan te passen aan het gewenste profiel. In verband met risicomijding heeft GGNet in
2008 een renteswap afgesloten om het variabel rentende deel te fixeren ten behoeve van een
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langlopende lening, ING, van 20 jaar. De huidige stand per ultimo is € 8.812.500,-. ( 2015 € 9.562.500)
De waarderingsgrondslag is kostprijs hedge accounting. De reële marktwaarde van afgesloten
renteswaps per 31 december 2016 bedraagt circa € 1,607 miljoen negatief (2015 was € 1,869 miljoen
negatief). Deze betalingsverplichting aan de ING geldt echter alleen wanneer deze contracten zouden
worden verbroken. GGNet is door ING beoordeeld als professionele partner wat inhoudt dat er geen
risico is met betrekking tot aanvulling van eventuele tekorten. GGNet handelt niet in deze financiële
derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij
of markt te beperken. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Bij het niet
nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen, blijven eventuele
daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De
contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van
de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag
van de krediet- of marktrisico’s.
Renterisicomanagement
Renterisico is het risico op onverwachte rentebewegingen die het bedrijfsresultaat van de onderneming
ongunstig beïnvloeden. In 2016 zijn hier geen ontwikkelingen in geweest die het resultaat ongunstig
hebben beïnvloed. In 2017 worden geen andere ontwikkelingen in verwacht.
Het rentebeleid van GGNet beoogt de financieringslasten zoveel mogelijk te beperken. Ook in 2017 zal
er dus uitdaging zijn voor GGNet om te blijven werken aan een optimale rentestructuur.
Ontwikkeling financieel resultaat en vermogen 2017 e.v.
De meerjarenprognose is bijgesteld op basis van de voorlopige cijfers 2016, de begroting 2017 en een
doorkijk naar 2018 en 2019. De prognose sluit aan bij de doelstellingen vanuit de visie ten aanzien van
de terugdringing van chroniciteit en de daaraan verbonden bedden afbouw en ambulantisering. De
effecten van de reorganisatie in divisies en staf zijn doorvertaald naar de komende jaren.
In de begroting voor 2017 komen veranderingen in het zorgaanbod en de consequenties voor omzet- en
kostenontwikkeling duidelijk naar voren.
De begroting voor 2017 bevat dan ook een behoorlijke uitdaging voor Divisies en Staf van GGNet. De
transitie zoals die afgelopen jaar is ingezet krijgt in het jaar 2017 verder vorm. Ondanks een goede
zorgverkoop voor schadelast 2017 en extra middelen in het kader van het actieplan staan de
opbrengsten wederom onder druk. De afbouw van de beddencapaciteit en het daarmee verbonden
margeverlies vraagt strakke sturing op de personele kosten en een forse besparing in de staf en service
organisatie.
De begroting is begin januari uitgebreid binnen Bestuur & Directie doorgenomen en op de beleidsdag
van 26 januari met directie, management en leidende professionals besproken. In de vervolgsessie met
de zorgstaf (directie en beleidsprofessionals) zijn daarop projecten vastgesteld om concreet invulling te
geven aan de afspraken. De uitwerking van de projecten en taakstelling vindt op dit moment in de
divisies en stafonderdelen plaats. Daarbij werken de drie zorgdivisies nauw met elkaar samen. De
voortgang en resultaten zullen strak in Bestuur en Directie worden gemonitord.
De begroting voor 2017 komt uit op een positief resultaat van € 1,0 mln. In deze berekening is nog geen
bedrag opgenomen voor een eventuele verkoop van een deel van het terrein in Apeldoorn en een
implementatie van een nieuw EPD. Deze begroting voor 2017 is aangeboden aan de Raad van Toezicht
en zij heeft de begroting goedgekeurd.
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Jaarrekening

2

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) x € 1.000,2.1
Ref.

2016
€

2015
€

1
2

41.190
100
41.290

45.205
395
45.600

3
4

20
7.078

15
13.229

5
6
7

0
24.931
24.840
56.869

632
32.314
14.154
60.344

98.159

105.944

2016
€

2015
€

131
0
26.178
4.845
31.154

131
0
25.344
4.845
30.320

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

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

8

Voorzieningen

9

7.813

12.696

10

36.072

38.518

5
11

1.443
21.677
23.120

995
23.415
24.410

98.159

105.944

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva
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Resultatenrekening over 2016 x € 1.000, 2.2

Ref.

2016
€

2015
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

13

138.114

141.864

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

14

3.390

2.716

Overige bedrijfsopbrengsten

15

6.179

8.559

147.683

153.139

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

16

109.683

115.701

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

17

6.546

6.393

Overige bedrijfskosten

18

28.788

28.287

145.017

150.381

2.666

2.758

-1.832

-2.092

834

666

2016
€
834

2015
€
666

834

666

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR
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Resultaatbestemming
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten

13

Kasstroomoverzicht 2016 (volgens indirecte methode) x € 1.000, 2.3
Ref.
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen materiele vaste activa
- afschrijvingen financiele vaste activa
- mutaties voorzieningen

2016
€

€

2.666
17
17
9

6.446
100
-4.883

2.758
6.296
95
3.696

1.663
Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
- Debiteuren en overige vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden

Ontvangen interest
Betaalde interest
Resultaat deelneming

-5

0

4
6

6.151
7.383

-3.837
-9.531

5

632

6.550

11

-1.290

Desinvesteringen overige financiële vaste activa

19
19
19

4
-1.855
19

-8.248
4.597
60
-1.981
-171

-1.832
15.368
1
1

-2.532
101

2
2

195

-2.092
2.505
-2.541
11

9
-2.236

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

-1.430
12.871
17.200

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Vervreemdingen deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden

10.087

3

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

11

2015
€

-2.446

-2.521
-3.284

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-2.446

-3.284

Mutatie geldmiddelen

10.686

-3.300

14.154
24.840
10.686

17.454
14.154
-3.300

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

7
7
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Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Het kassaldo is direct opeisbaar en staat ter beschikking van de Stichting GGNet.
Het maximale op te nemen rekening-courantkrediet bedraagt per 31 december € 10 miljoen. Deze
kredietfaciliteit is verkregen bij de ING-bank.
Aan de bank zijn de volgende zekerheden gegeven: Negative pledge/Pari Passu en Cross Default
verklaring. Bij de verstrekte faciliteiten dient een aantal panden tot zekerheid.
Evenals vorig jaar is de verantwoording van facturen à € 838.280 die betrekking hebben op
investeringen uit de mutatie kortlopende schulden gehaald en verantwoord onder investeringen
materiële vaste activa. Daarnaast zijn de te betalen rentekosten à € 261.267 verantwoord onder
kortlopende schulden in plaats van onder betaalde rentekosten. Dit vertegenwoordigt geen echte
kasstroom.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
2.4
Algemeen
2.4.1
Algemeen
Stichting GGNet, Vordenseweg 12, te Warnsveld, statutaire zetel gemeente Zutphen heeft ten doel het
bieden van hulp in de geestelijke gezondheidszorg en in het bijzonder aan mensen met psychiatrische
problematiek. GGNet staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 08140403.
Groepsverhoudingen
Aan het hoofd van deze groep staat GGNet. Binnen deze groep was tevens opgenomen Isis B.V. (100%
deelneming). Isis Bv wordt sinds april 2016 geliquideerd en is gezien de materialiteit niet meer
opgenomen in dit jaarverslag.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitstveronderstelling.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Er wordt gerapporteerd over de
periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 en de weergegeven bedragen zijn in duizenden
euro’s. Dit is ook de functionele valuta is van GGNet.
De grondslagen die zijn toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn
gebaseerd op historische kosten tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar.
Verbonden rechtspersonen
De PAAZ-afdelingen van de ziekenhuizen Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem, Streekziekenhuis
Koningin Beatrix te Winterswijk en Gelre ziekenhuizen, locatie Zutphen, maken sinds 1 januari 2002 deel
uit van GGNet. GGNet is verantwoordelijk voor de gehele exploitatie van deze afdelingen. Voor de
facilitaire diensten van deze afdelingen is met de ziekenhuizen een SLA afgesloten. Op de terreinen van
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de ziekenhuizen zijn Regionale GGZ Centra (RGC’s) gebouwd. De ziekenhuizen zijn bouwheer van deze
centra; met hen zijn overeenkomsten gesloten voor de totstandkoming van deze RGC’s.
Sinds 1996 vervult GGNet de kassiersfunctie voor Stichting Urtica De Vijfsprong. De psychiatrische
erkenning van Urtica De Vijfsprong wordt beheerd door GGNet. In dit verband maakt GGNet
productieafspraken voor Urtica De Vijfsprong met het zorgkantoor en draagt zij zorg voor de periodieke
bevoorschotting en afrekening van Urtica De Vijfsprong.
Spectrum Gelderland Oost, één van de voormalige rechtsvoorgangers van GGNet, maakte tot 1996 deel
uit van Stichting Oude Nieuwe Gasthuis (ONG). Na ontvlechting van de diverse zorgactiviteiten richtte
Stichting ONG zich vooral op het beheer van niet aan de verzelfstandigde stichtingen toegewezen
vermogens. Hiervoor zijn per (voormalige) instelling bestemmingsfondsen gecreëerd. In het bestuur van
de Stichting hebben leden van de Raad van Toezicht van de voormalige instellingen zitting.
De Raad van Bestuur van GGNet is, zonder overwegende zeggenschap, vertegenwoordigd in het bestuur
van de volgende rechtspersonen:
- Stichting Vrienden van Spatie
- Stichting De Springplank
- Stichting Historisch Bezit ONG
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar
deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties
met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Grondslagen van waardering van activa en passiva
2.4.2
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 actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
toekomstige economische voordelen naar GGNet 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.
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.
Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen c.q.
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
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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.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek
van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
Economische gebruiksduur
De afschrijvingstermijnen van onderdelen van de vaste activa zijn met ingang van 2011 op de te
verwachten economische gebruiksduur gebaseerd en niet meer op de oude bekostigingssystematiek op
basis van de toenmalige NZa-beleidsregels.
Realiseerbare waarde en dekking huurverplichtingen
Bij de waardering van de (materiële) vaste activa en huurverplichtingen is rekening gehouden met
bovengenoemd risico. Op basis van de door de NZa op 26 juli 2011 bekend gemaakte beleidsregels 2012
hebben wij in 2016 wederom een berekening gemaakt van de verwachte kasstromen voor de komende
jaren, rekening houdend met de overgangsregeling zoals deze in genoemde beleidsregels is opgenomen.
De berekeningen zijn uitgevoerd voor de organisatie als geheel. Bij deze berekening(en) is/zijn (waar
mogelijk) de volgende aannames/uitgangspunten gehanteerd:
- (resterende) economische levensduur
- bezettingspercentage
- restwaarde
- sloopkosten
Impairment
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen
wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van
een actief niet terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare
waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de
opbrengstwaarde. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de
boekwaarde van een actief te vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de
geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal
genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige
kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de
boekwaarde en de realiseerbare waarde.
De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig
zijn om de verkoop te realiseren.
GGNet heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de
toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende
eenheden, en vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering
samenhangende activa per 31 december 2016.
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Bij het berekenen van de contante waarde van de toekomstige kasstromen ten behoeve van de
impairment is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
•
•
•

Alle activa zijn noodzakelijk om het huidige zorgaanbod aan te bieden aan (geografische groep
van) cliënten.
Bepaalde activa hebben geen specifieke doelstelling, die daarmee ook eigen, afzonderlijke,
inkomsten generen (los van de overige activiteiten) en alleen ingezet kunnen worden op
specifieke activiteiten/zorgdiensten.
Activa kan alternatief worden ingezet om zorg aan te bieden.

Hierbij zijn de volgende variabelen gehanteerd in de berekening:
• Als kasstroom generende eenheid is gekozen voor de gehele instelling met een onderverdeling
op objectniveau.
• Bij de inschatting van de toekomstige opbrengsten is rekening gehouden met een afbouw van
respectievelijk 32 bedden in 2017 en 42 bedden in 2018.
• In de nabije toekomst geen nieuwbouw vastgoed plaatsvindt en de huidige
vastgoedoppervlakten de komende jaren verminderd zal worden op basis van de
extramuralisatie.
• Meegenomen is een structurele groei van de tarieven van de ZVW van gemiddeld 1% over de
nominale omzet ZVW in 2017 e.v.
Hieruit komt een bedrijfswaarde van € 52.094.785 ten opzichte van een boekwaarde van € 48.985.706
miljoen. Hiermee voldoet GGNet aan bovenstaande uitgangspunten en is de Raad van Bestuur van
GGNet van mening, dat er geen aanleiding is tot het verder impairen of terugdraaien van de in 2013
doorgevoerde impairment m.u.v. de doorgevoerde versnelling van afschrijvingen van panden op het
terrein in Apeldoorn.
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in
de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen of zijn deze als vooruit
ontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen.
Financial Lease
Door veranderende wetgeving kunnen afgesloten huurovereenkomsten het karakter krijgen van
financial lease. Op basis van de bijbehorende karakteristieken is GGNet van mening dat de afgesloten
huurovereenkomst met het RGC Doetinchem voldoet aan de criteria genoemd in RJ 292 en IAS 17. Deze
overeenkomst is dan ook, in overeenstemming met richtlijnen, als financial lease op de balans, al in
2009 bij het aangaan van de overeenkomst verwerkt. De overige huurovereenkomsten voldoen niet aan
de criteria. De initiële activering heeft plaatsgevonden tegen de contante waarde van de minimale
leasebetalingen. Iedere nieuwe huurovereenkomst zal worden getoetst aan de criteria genoemd in RJ
292 en IAS 17.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde
kostprijs.
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan
worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van
betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of
meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die
gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn
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voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de
desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de
nettovermogenswaarde negatief is, waarbij ook leningen van deze deelneming worden betrokken
(netto-investering), wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van
betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van
een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering
vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.
De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden initieel opgenomen tegen reële waarde.
De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële
Instrumenten."
Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten
worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële
baten en lasten. Onder de immateriële vaste activa konden voorheen posten zijn opgenomen die door
het vervallen van de integrale vergoeding voor afschrijvingslasten op termijn niet langer voor
verwerking in de balans in aanmerking zullen komen. De hiervoor in 2009 of latere jaren nog specifiek te
ontvangen vergoedingen zijn als vordering opgenomen onder de financiële vaste activa.
Overigens is Stichting GGNet nog steeds van mening dat een eventueel negatief verschil tussen
realiseerbare waarde en boekwaarde, gegeven de historische bekostigingstoezeggingen door de
overheid en de verschillen tussen bekostigingstermijnen en kortere bedrijfseconomische
afschrijvingstermijnen, door de overheid gecompenseerd zullen (moeten) worden, zowel ten aanzien
van materiële vaste activa als voormalige immateriële vaste activa.
Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs onder aftrek van een voorziening voor
incourantheid, voor zover daartoe aanleiding bestaat. Gezien de geringe hoeveelheid is er voor gekozen
een kernhoeveelheid aan te houden en de mutaties direct in de kosten te verwerken.
Onderhanden werk DBC’s
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd op basis van de verwachte opbrengst
die is gebaseerd op de gemiddelde opbrengst van de bestede tijd tegen het 12-maands gemiddeld
verkooptarief en de verblijfsdagen tegen het afgesproken tarief in overeenstemming met de
afgesproken tarieven met de zorgverzekeraars. De productie van het onderhanden werk is bepaald door
de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Op het
onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de
vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid en bepaald op individuele basis.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, 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
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de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen of worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die op termijn naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen 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.
Voor een toelichting op de individuele voorziening wordt verwezen naar de toelichting bij de balanspost.
Onder de voorzieningen is een bedrag opgenomen voor verlieslatende contracten.
Hieronder wordt verstaan een overeenkomst waarin de onvermijdbare kosten om aan de contractuele
verplichtingen te voldoen, de verwachte voordelen uit de overeenkomst overtreffen.
Door de op handen zijnde sluiting van Molengracht heeft GGNet een huurovereenkomst die niet
voortijdig kan worden beëindigd. GGNet heeft een voorziening gevormd voor de onvermijdbare
huurverplichtingen onder aftrek van mogelijke ontvangsten uit onderverhuur en te realiseren
opbrengsten voor de verwachte productie voor het gedeelte dat dienstbaar blijft aan onze organisatie.
Zie voor verdere uitleg de toelichting bij de geconsolideerde balans.
Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het
macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor tweedelijns curatieve geestelijke
gezondheidszorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing van de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2012, MC-U-3145881, op grond van artikel 7 van de
Wet marktordening gezondheidszorg, inzake het macrobeheersinstrument voor tweedelijns
geneeskundige geestelijke gezondheidszorg.
Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld.
Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, dat afhankelijk is van de
realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling gebeurt door de
Minister van VWS, nadat de (eventuele) overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 juli
2017 is gecommuniceerd.
Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 is nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond
over 2015 en 2016. GGNet kan daarom geen betrouwbare inschatting maken van de uit het
macrobeheersinstrument voortkomende verplichting. Daarom is deze mogelijke verplichting niet
verwerkt in de balans per 31 december 2016.
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 (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar
van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Grondslagen van resultaatbepaling
2.4.3
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van
een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met
een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan
de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar
zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer
het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te
ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht
betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten
worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan
worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening
die worden gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten
zijn verantwoord."
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de
belastingautoriteit.
Pensioenen
GGNet heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk
is van leeftijd, salaris en dienstjaren gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon, opgebouwd bij GGNet.
De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De verplichtingen, die voortvloeien
uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en
Welzijn. GGNet betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft
door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de
dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar
financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen.
Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het
gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de
dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. De dekkingsgraad van december 2015 is 97%.
Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.
De actuele dekkingsgraad van december 2016 is 90,1%.
Dit is 4,9% procentpunt lager dan de stand van eind december 2015 (95%). Op 31 december 2023 moet
de dekkingsgraad minimaal 123% zijn. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en
voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om
bijzondere premieverhogingen door te voeren. GGNet heeft geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere
toekomstige premies. GGNet heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van
het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Toelichting op de onzekerheden en de wijze waarop hiermee is omgegaan door GGNet
De Raad van Bestuur heeft de ZvW-omzet en daarbij behorende balansposten naar beste weten bepaald
en daarbij rekening gehouden met belangrijke schattingsfactoren en onzekerheden die landelijk een rol
spelen en ook bij GGNet van toepassing zijn.
Onderstaand wordt de relevantie ervan voor de jaarrekening 2016 van GGNet toegelicht:
a) Zelfonderzoek schadejaar 2014 en 2015
Ook ten aanzien van schadejaar 2014 en 2015 heeft GGNet het zelfonderzoek uitgevoerd op de in 2015
afgesloten DBC’s en zover mogelijk op de ultimo 2015 openstaande DBC’s. Met de uitkomsten is
rekening gehouden in de omzetbepaling 2015 en de waardering van het onderhanden werk 2015.
Bij de uitvoering van het zelfonderzoek 2015 is zoveel mogelijk rekening gehouden met de verduidelijkte
normen uit het plan van aanpak GGZ en met de ervaringen uit het zelfonderzoek 2013. De kans bestaat
dat de uiteindelijke financiële afwikkeling af kan wijken van deze voorziening. Op basis van ons
onderzoek/zelfonderzoek is onze schatting dat deze voorziening toereikend is. Voor 2015 is er bij een
aantal verzekeraars sprake van overproductie, welke niet als omzet is meegenomen. Een eventuele
correctie als gevolg van een materiële controle zal niet een direct effect hebben op de omzet zoals
opgenomen in de jaarrekening.
b) Schadelast(deel)plafond(s) kunnen wijzigen als gevolg van diverse contractafspraken
GGNet heeft diverse contractafspraken gemaakt met de zorgverzekeraar die van invloed kunnen zijn op
het totale schadelastplafond en de eventuele deelplafonds voor schadejaar 2015. De deelplafonds
verschillen per contract en zijn afhankelijk van een groot aantal factoren. Voor een deel kan per
balansdatum nog geen exacte inschatting gemaakt worden van de uitkomsten van deze
contractafspraken en de gevolgen daarvan voor de schadelast(deel)plafond(s).
Schadelastprognoses zorgcontractering 2015 die inherent onzekerheden bevatten
Door GGNet zijn uit hoofde van de zorgcontractering 2015 met zorgverzekeraars afspraken gemaakt
over de zorgverlening op schadelastjaar. Daarbij is een inschatting gemaakt van de verwachte realisatie
van deze contractafspraken. Deze inschatting is met onzekerheden omgeven omdat nog beperkt
ervaring bestaat met dergelijke prognoses in de GGZ-sector. Voor de toerekening van afspraken voor
het schadejaar aan de boekjaren 2014 en 2015 is gebruik gemaakt van de volgende aanpak. Hierbij is de
methodiek gehanteerd zoals beschreven in de handreiking omzetbepaling curatieve GGZ.
Met de uitkomsten van deze analyse en onze schadelastprognose is rekening gehouden bij de bepaling
van de opbrengstverantwoording 2016 in lijn met de Handreiking GGZ 2013 rekening houdend met de
veranderingen in 2016.
De waardering van het Onderhanden werk DBC bevat inherente onzekerheden, mede in relatie tot
contractafspraken, in de registratie en waardering.
Voor de (grondslag van de) waardering van het onderhanden werk per 31 december 2016 verwijzen wij
naar de toelichting op de post onderhanden werk en de waarderingsgrondslagen terzake. Wij
attenderen op de bijzonderheid dat een inschatting gemaakt moest worden van de vraag of sprake is
van een verlieslatend contract, waarbij ook de onzekerheden genoemd in deze toelichting een rol
spelen. De inschatting of sprake is van een verlieslatend contract is als volgt gemaakt: met behulp van
de schadelastmonitor is een inschatting gemaakt of er sprake is van een verlieslatend contract. De
effecten zijn gecorrigeerd op de omzet.
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Het bedrag dat voortvloeit uit de overgangsregeling NHC, zoals opgenomen in de omzet 2016 en
waarvan goedkeuring door de NZa van het door GGNet berekende bedrag nog niet heeft
plaatsgevonden.
Afsluitend
De onzekerheden bij de hiervoor genoemde factoren versterken elkaar. Deze factoren worden in de
handreiking omzetbepaling curatieve GGZ 2013 en de hiervoor opgenomen toelichting behandeld.
GGNet heeft de handreiking gevolgd; desondanks blijft de jaarrekening 2016 inherent materiële
onzekerheden bevatten. De uiteindelijke uitkomsten zullen blijken uit de eindafrekeningen en kunnen
materieel afwijken van de in deze jaarrekening opgenomen bedragen gebaseerd op de beste schatting.
Financiële instrumenten
Het rentebeleid van GGNet beoogt de financieringslasten zo veel mogelijk te beperken. Hiertoe kunnen
rente-instrumenten worden gebruikt om het vastrentende of variabel rentende karakter van de
financieringen aan te passen aan het gewenste profiel. In verband met risicomijding heeft GGNet in
2008 een renteswap afgesloten om het variabel rentende deel te fixeren ten behoeve van een
langlopende lening, ING, van 20 jaar. De huidige stand per ultimo is € 8.812.500,-. ( 2015 € 9.562.500)
De waarderingsgrondslag is kostprijs hedge accounting. De reële marktwaarde van afgesloten
renteswaps per 31 december 2016 bedraagt circa € 1,607 miljoen negatief (2015 was € 1,869 miljoen
negatief). Deze betalingsverplichting aan de ING geldt echter alleen wanneer deze contracten zouden
worden verbroken. GGNet is door ING beoordeeld als professionele partner wat inhoudt dat er geen
risico is met betrekking tot aanvulling van eventuele tekorten. De instelling handelt niet in deze
financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke
tegenpartij of markt te beperken. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. Bij
het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen, blijven
eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende
instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts
een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet
van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.

Grondslagen van segmentering
2.4.4
Gezien de identieke dienstverlening is geen segmentatie toegepast.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
2.4.5
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft
op de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat
betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten.
Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als reëlewaarde-hedges of
kasstroomhedges worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte
balansposten. Kasstromen uit financiële derivaten waarbij hedge accounting niet langer wordt
toegepast, worden consistent met de aard van het instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de
hedge accounting is beëindigd. Dit is echter voor GGnet niet van toepassing, zie financiële instrumenten.
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Toelichting op de balans per 31 december 2016 x € 1.000, 2.5
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
2016
€

2015
€

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

31.457
6.702
3.020
11

33.482
7.827
3.896
0

Totaal materiële vaste activa

41.190

45.205

2016
€

2015
€

45.205
2.526
6.446
101
6
41.190

48.992
2.541
6.296
32

De specificatie is als volgt:

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

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen
correctie activa
Boekwaarde per 31 december

45.205

Toelichting
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiele vaste activa per activagroep wordt
verwezen naar het mutatieoverzicht onder 8.1.6.
Vanaf 2009 is de verwerking van de financial lease met betrekking tot het RGC Doetinchem opgenomen.
De Stichting GGNet is juridisch geen eigenaar van het betreffende pand.
Bij de impairmentberekening 2013 is door de Raad van Bestuur besloten om een aantal niet toewijsbare
activa geheel af te schrijven en extra af te schrijven op locaties die in de nabije toekomst op de
nominatie staan te worden verkocht of gesloten. Het resterende gedeelte van de uitkomst van deze
impairmenttoets is verdeeld op basis van de procentuele verdeling van de boekwaarde per balansdatum
31-12-2013. Deze bedragen zijn als negatieve investeringen verwerkt in de activamodule en vervolgens
afgeschreven op basis van de gemiddelde afschrijvingstermijn per activumsoort.
2. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
(overige deelnemingen)
Vordering op grond van compensatieregeling
Totaal financiële vaste activa

2016
€
0

2015
€
195

100

200

100

395
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Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
Boekwaarde per 1 januari
Vervallen consolidaties
Waardeverminderingen
Boekwaarde per 31 december

2016
€
395
-195
-100

2015
€
490

100

395

-95

Toelichting
In 2011 is de compensatieregeling ingevoerd in verband met de invoering van de normatieve
huisvestingscomponent. Dit is de resterende boekwaarde van panden die op of voor 31 december 2011
in verband met nieuwbouw in aanmerking kwamen voor de compensatieregeling. Bij de toepassing van
de compensatieregeling in 2011 bestond enige onzekerheid of deze beide panden mochten worden
meegenomen in de compensatieregeling. De NZa heeft over deze beide panden in februari 2013 een
negatieve beschikking afgegeven.

3. Voorraden
De specificatie is als volgt:
Medische middelen
Overige voorraden:
Voorziening incourante voorraden
Totaal voorraden

2016
€
20
79
-79

2015
€
15
79
-79

20

15

Toelichting
De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht, wordt bepaald op basis van incourantheid.

4. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC’s
De specificatie is als volgt:

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten
Onderhanden werk Basis GGZ
Af: ontvangen voorschotten
Af: voorziening onderhanden werk
Onderhanden werk Jeugdwet
Onderhanden werk Justitie
Totaal onderhanden werk

2016
€
39.174
251
-31.512
-5.371
2.232
2.304

2015
€
39.470
121
-28.445
-3.000
1.865
3.218

7.078

13.229
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De specificatie van onderhanden werk per zorgverzekeraar is als volgt weer te geven:
Gerealiseerde kosten en
toegerekende winst
€
39.174
251
2.232
2.304

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten

S-GGZ
B-GGZ
Jeugdwet
justitie
Totaal (onderhanden werk)

43.961

Af:
verwerkte
verliezen
€
5.371

5.371

Af:
ontvangen
voorschotten
€
26.473

Saldo per
2016

1.658
3.381

€
7.330
251
574
-1.077

31.512

7.078

Toelichting
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd op basis van de verwachte opbrengst
die is gebaseerd op de gemiddelde opbrengst van de bestede tijd tegen het 12-maands gemiddeld
verkooptarief en de verblijfsdagen tegen het afgesproken tarief in overeenstemming met de
afgesproken tarieven met de zorgverzekeraars. De productie van het onderhanden werk is bepaald door
de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Op het
onderhanden werk worden de voorschotten die zijn ontvangen van verzekeraars in mindering gebracht.
Door wijziging in de financieringssystematiek van voorschotten naar betaling op factuur bij Justitie is nu
het onderhanden werk minus voorschotten conform bovenstaande opstelling in deze positie
opgenomen.
Binnen het onderhanden werk is een bedrag van € 87.088 voor asielzoekers opgenomen.
5. Vorderingen uit hoofde van bekostiging voorheen financieringstekort en/of schulden uit hoofde
van financieringsoverschot

Saldo per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

t/m 2013
€
632

2014
€
-39

2015
€
-956

2016
€

-632

114

5

-632

114

5

-567

totaal
€
-363
-567
-513
0
-1.080

0

75

-951

-567

-1.443

a

a

a

-567

Saldo per 31 december
Stadium van vaststelling (per erkenning):

a = interne berekening
b = overeenstemming met zorgverzekeraars
c = definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot

2016
€

2015
€

0
1.443
-1.443

632
995
-363
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Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Totaal financieringsverschil

2016
€

2015
€

17.892
18.459

24.586
25.542

-567

-956

Toelichting
Het financieringsverschil DBC houdt in dat GGNet per saldo circa € 1.443.000 terug moet betalen aan
het NZA en haar zorgverzekeraars. Dit bedrag zal in de loop van 2016 worden betaald.
6. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:
Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vooruitbetaalde bedragen:
Overige overlopende activa:

2016
€
14.991
4.368
93
1.526
3.953

2015
€
18.294
8.849
819
1.466
2.886

Totaal debiteuren en overige vorderingen

24.931

32.314

Toelichting
De voorziening die in aftrek op de debiteuren is gebracht, bedraagt circa € 212.000 en is op basis van
individuele beoordeling en leeftijd bepaald. De overige voorzieningen die in aftrek op de nog te
factureren omzet DBC’s/DBC- producten zijn gebracht, zijn, naast inschatting, ook bepaald op basis van
(on) inbaarheid en het voorzichtigheidsbeginsel.
7. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:
Bankrekeningen
Kassen

2016
€
24.771
69

2015
€
14.081
73

Totaal liquide middelen

24.840

14.154

Toelichting
Het kassaldo is direct opeisbaar en staat ter beschikking van de Stichting GGNet.
Het maximale op te nemen rekening-courantkrediet bedraagt per 31 december circa € 10 miljoen. Deze
kredietfaciliteit is verkregen bij de ING-bank. Aan de bank zijn de volgende zekerheden gegeven:
Negative pledge/Pari Passu en Cross Default verklaring. Bij de verstrekte faciliteiten dient een aantal
panden tot zekerheid.
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PASSIVA
8. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
Kapitaal
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

2016
€
131
26.178
4.845
31.154

2015
€
131
25.344
4.845
30.320

Saldo per
31-dec-2016
€
131
131

Kapitaal
Het verloop is als volgt weer te geven:
Kapitaal
Totaal kapitaal

Saldo per
1-jan-2016
€
131
131

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

0

0

Saldo per
1-jan-2016
€

Resultaatbestemming
€
834

Overige
mutaties
€

834

0

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

0

0

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten:
Totaal bestemmingsfondsen

25.344
25.344

Saldo per
31-dec-2016
€
834
25.344
26.178

Algemene en overige reserves
Saldo per
1-jan-2016
€
4.845
4.845

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

Saldo per
31-dec-2016
€
4.845
4.845

Toelichting
Het resultaat van de Stichting GGNet is verrekend met het bestemmingsfonds.
9. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:
Voorziening ziekengeld
Voorziening jubilea
Voorziening huren
Voorziening levensfasebudget
Voorziening personeel
Voorziening ORT
Voorziening Isis Deelneming
Totaal voorzieningen

Saldo per
1-jan-2016
€
649
1.186
1.399
3.230
5.293

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

228

€
218
177
1.171

2081

1571

2.309

939
4.076

918
584

939
12.696

1.502

Saldo per
31-dec-2016
€
431
1.009
0
4.148
1.641
584
0
7.813

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

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
hiervan > 5 jaar

2016
2.656
5.157
5.157
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Toelichting voorzieningen
Voorziening ziekengeld
De voorziening ziekengeld is gebaseerd op de te maken salariskosten, uitsluitend brutoloon, voor
medewerkers die gedurende het resterende dienstverband mogelijk niet meer worden opgenomen in
het arbeidsproces. De berekening is op basis van de verwachte ziekteperiode, tegen nominale waarde
en op individuele basis. De voorziening is gevormd ten laste van het resultaat.
Voorziening jubilea
Deze voorziening is getroffen voor de verwachte verplichting uit hoofde van jubilea, op individuele basis.
De berekeningswijze is gebaseerd op de voorschriften van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De
nominale waarde à € € 1.147.070, - is contant gemaakt tegen een disconteringsvoet van 4%. De
voorziening is gevormd ten laste van het resultaat.
Voorziening huren
Verschillende panden hebben mogelijk toekomstige verplichtingen en verrekenbare posities.
In deze voorziening per 31-12-2015 waren ook de geschatte bedragen opgenomen die zijn gemoeid met
de voorgenomen sluiting van het pand Molengracht en Amphionstraat. Voor de berekening van de
Molengracht was uitgegaan van volledige leegstand per 1 juli 2017.
De disconteringsvoet bedraagt 4%.
Deze voorziening is aangepast aan voortschrijdend inzicht. Het pand Molengracht zal vanaf 2017
volledig worden benut. De voorziening is vrijgevallen ten gunst van het resultaat.
Voorziening Levensfase Budget
In de CAO 2010 is afgesproken dat de groep 45 - 49-jarigen vanaf 55 jaar jaarlijks 200 uren krijgt. De
verwachte verplichting wordt met deze voorziening opgebouwd. Hierin zijn ook de verlofuren
opgenomen die niet zijn opgenomen. De nominale waarde à € 4.185.592 is contant gemaakt tegen een
disconteringsvoet van 4%. De voorziening is gevormd ten laste van het resultaat.
Voorziening personeel
Deze voorziening is getroffen in verband met verplichtingen aan (voormalig) personeel in het kader van
functioneren en bezuinigingen. De (personele) kosten die hiermee zijn gemoeid worden hierin tot
uitdrukking gebracht. De berekening is op basis van de verwachte salariskosten, tegen nominale waarde
en op individuele basis. De voorziening is gevormd ten laste van het resultaat.
Voorziening ORT
Deze voorziening is getroffen voor de verwachte verplichting uit hoofde van vergoeding voor
onregelmatigheidstoeslag bij wettelijke vakantie uren. De berekeningswijze is gebaseerd een gemiddeld
aantal betrokken medewerkers, met een gemiddelde vergoeding per persoon, per jaar. Er is gekozen
voor een terugwerkende kracht vanaf 2012 tot 1 juli 2015, het moment dat deze toeslag via de cao is
verwerkt.
De voorziening is gevormd ten laste van het resultaat.
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10. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:

Schulden aan banken

2016
€
36.072

2015
€
38.518

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

36.072

38.518

Het verloop is als volgt weer te geven:
Stand per 1 januari
Af: aflossingen

2016
€
41.802
3.284

2015
€
44.480
2.678

Stand per 31 december

38.518

41.802

2.446

3.284

36.072

38.518

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
hiervan > 5 jaar

2.446
36.072
25.024

3.284
38.518
27.280

Toelichting
Er zijn in 2016 geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken en de aflossingen zijn, conform de
contracten, de afgesproken aflossingen.
Voor het totaaloverzicht van onze langlopende leningen wordt verwezen naar de bijlage langlopende
leningen. De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende
schulden.
11. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Rente aan kredietinstellingen
Spaarverlof
Nog te betalen kosten
Overige overlopende passiva
Totaal overige kortlopende schulden

2016
€
3.194
2.446
5.240
1.084
198
3.394
1.935
261
59
2.995
871

2015
€
3.529
3.284
5.107
1.141
210
3.454
2.281
277
198
3.115
819

21.677

23.415
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12. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Categorie
Huur
Huur/Leasing transportmiddelen

1 jaar
€ 6.654.812
€ 452.524

2-5 jaar
€ 27.012.807
€ 803.701

6 jaar e.v.
€ 16.745.433
0

Toelichting
Huur gebouwen
Ten behoeve van de gedeconcentreerde bedrijfsuitoefening, dagactiviteitencentra en werkplaatsen zijn
huurovereenkomsten voor gebouwen afgesloten.
Auto lease
Er is een verplichting aangegaan met leasemaatschappijen voor het verstrekken van bedrijfsauto's.
Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het
macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor tweedelijns curatieve geestelijke
gezondheidszorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing van de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2012, MC-U-3145881, op grond van artikel 7 van de
Wet marktordening gezondheidszorg, inzake het macrobeheersinstrument voor tweedelijns
geneeskundige geestelijke gezondheidszorg.
Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld.
Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, dat afhankelijk is van de
realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling gebeurt door de
Minister van VWS, nadat de (eventuele) overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 juli
2017 is gecommuniceerd.
Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 is nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond
over 2015 en 2016. GGNet kan daarom geen betrouwbare inschatting maken van de uit het
macrobeheersinstrument voortkomende verplichting. Daarom is deze mogelijke verplichting niet
verwerkt in de balans per 31 december 2016, maar toegelicht als niet uit de balans blijkende
verplichting.
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Mutatieoverzicht materiële en financiële vaste activa op grond van artikel 5a regelgeving WTZi
2.6
Materiële vaste activa
2.6.1

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

61.074.465

12.819.331

12.382.246

27.592.826

4.992.035

8.485.922

33.481.639

7.827.296

3.896.324

0

1.676.789

27.813

809.483

11.464

3.612.433

1.142.273

1.691.111

2.525.549
0
6.445.817

1.926.253
1.926.253

91.313
91.313

3.175.099
3.175.099

5.192.665
5.192.665

100.857
100.857

0

0

0

0

100.857
100.857

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-2.036.501

-1.114.460

-881.628

11.464

0

-4.021.125

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
correctie activa
Boekwaarde per 31 december 2016

60.724.144
0
29.279.006
11.810
31.456.948

12.755.831
0
6.042.995
-10.895
6.701.941

10.016.630
0
7.001.934
5.311
3.020.007

11.464
0
0

0
0
0

11.464

0

83.508.069
0
42.323.935
6.226
41.190.360

3,3%

10,0%

20,0%

Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2016
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
per saldo

Afschrijvingspercentage

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
vooruitbetalingen
op materiële
vaste activa
€

Niet aan het
bedrijfsproces
dienstbare
materiële activa
€

Totaal
€
86.276.042
0
41.070.783

0

45.205.259
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Financiële vaste activa
2.6.2

Deelnemingen
in groepsmaatschappijen
€

Overige
deelnemingen
€

Vorderingen op
groepsmaatschappijen
€

Boekwaarde per 1 januari 2016
Vervallen consolidaties
(Terugname) waardeverminderingen
Boekwaarde per 31 december 2016

Vorderingen op
participanten en
op maatschappijen waarin wordt
deelgenomen
(overige
deelnemingen)
€

Overige
effecten
€

195.000
-195.000

Vordering op
grond van
compensatieregeling
€

Overige
vorderingen
€

199.963

0

0

0

0

99.852

€
394.963
-195.000
-100.111

-100.111
0

Totaal

0

99.852
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Overzicht langlopende schulden ultimo 2016
2.7

Leninggever

Afsluitdatum

Hoofdsom

Totale
looptijd

€
ING
BNG
ING
ING
BNG
BNG
ING
ING
ING
ING
RGC Doetinchem
RGC Doetinchem
ING Lease
BNG
NN

Totaal

1-dec-05
22-mrt-93
15-mrt-06
1-dec-05
3-dec-90
30-aug-02
1-jul-08
1-apr-12
1-apr-12
17-dec-12
1-jan-09
1-jan-09
20-okt-10
22-apr-13
15-okt-13

850.638
1.361.341
635.292
1.077.728
1.815.121
536.271
15.000.000
1.000.000
1.000.000
2.090.000
6.521.300
12.249.840
60.000
306.301
13.900.000

Soort lening

WerkeNieuwe
Restschuld 31
lijkeleningen in
december 2015
rente
2016
%

14
30
15
19
40
20
20
10
5
10
20
40
5
9
30

3,400%
2,150%
2,700%
3,400%
3,530%
2,360%
7,257%
4,010%
3,280%
2,450%
4,670%
4,670%
5,000%
2,300%
3,080%

€

€

220.537
363.024
248.178
517.309
680.670
187.692
9.562.500
650.000
300.000
1.515.250
4.238.845
10.106.103
600
238.234
12.973.333

41.802.276

Aflossing in
2016

Restschuld 31
december 2016
€

220.537
45.378
39.704
517.309
45.378
26.814
750.000
100.000
200.000
209.000
326.065
306.246
600

0

Resterende
looptijd in
jaren eind
2016

Restschuld
over 5 jaar

€

€

45.378

7
4

635.292
160.878
8.812.500
550.000
100.000
1.306.250
3.912.780
9.799.857

363.025

156.750
1.956.390
7.962.396

8
6
11
6
1
6
12
32

34.034
10.193.333

5
27

204.200
12.510.000

3.284.398

38.517.877

4.312.500

25.023.806

Aflos-sing
2017

Gestelde zekerheden

€

317.646
208.474

34.034
463.333

Aflossingswijze

lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair
lineair

Neg.pledge/pari passu
45.378 Waarborgfonds
39.704 Waarborgfonds
Neg.pledge/pari passu
45.378 Gemeentegarantie
26.814 Rijksgarantie
750.000 Neg.pledge/pari passu
100.000 Neg.pledge/pari passu en pos/neg hypotheekverklaring
100.000 Neg.pledge/pari passu en pos/neg hypotheekverklaring
209.000 Neg.pledge/pari passu en pos/neg hypotheekverklaring
326.065
306.246
34.034 Waarborgfonds
463.333 Waarborgfonds
2.445.952
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Toelichting op de resultatenrekening
2.8
Baten
13. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)
Opbrengsten Jeugdwet
Opbrengsten Wmo
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies)
Overige zorgprestaties
Totaal

2016
€
91.036
17.892
6.008
13.831
8.665
682

2015
€
86.622
24.586
6.385
15.520
8.052
699

138.114

141.864

De opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning dalen met € 3.750.000 ten
opzichte van 2015. Deze daling wordt als volgt verklaard:
Opbrengsten zorgverzekeringswet
WLZ zorg
Jeugdzorg
WMO
Justitie
Overige zorgprestaties

€ 4.414.000
€ -6.694.000
€ -377.000
€ -1.689.000
€ 613.000
€
-17.000

De stijging van Opbrengsten zorgverzekeringswet wordt verklaard doordat vanuit de WLZ een
doorstroming heeft plaatsgevonden naar de LGGZ (opbrengsten zorgverzekeringswet). Daarnaast ligt
in 2016 het aantal behandeluren ruim boven het begrotingsniveau. Dit is echter niet in lijn met de
contractafspraken waardoor een deel van deze overproductie wordt afgeboekt.
Naast de verschuiving van de WLZ naar de LGGZ is bij de WLZ zorg de beddenreductie zichtbaar, het
aantal bedden is gemiddeld 25 onder het begrotingsniveau van 2016.
Bij Jeugdzorg wordt de dalende omzet veroorzaakt doordat het aantal behandeluren achterblijft.
Bij de WMO-C valt door tariefafslag en daling in het aantal bedden de productie lager uit dan de
subsidieafspraken. Het aantal bedden ligt gemiddeld 7 lager dan ingeschat. Het financieel effect is €
0,9 mln. negatief. Het resterende effect wordt door tariefafslag veroorzaakt.
Bij Justitie is een aparte afspraak gemaakt van 3,4 bedden. De gemiddelde realisatie is 7 bedden.
Deze overproductie is door Justitie toegekend en daarmee is het risico van afboeking voor
overproductie afgewend.
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14. Subsidies (inclusief overige WMO-prestaties en Jeugdzorg)
De specificatie is als volgt:

Overige Rijkssubsidies
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

2016
€
1.786
1.539
65

2015
€
1.553
1.107
56

Totaal

3.390

2.716

Overige dienstverlening
Praktijk ondersteuning huisartsen
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):

2016
€
2.685
2.680
814

2015
€
2.422
2.589
3548

Totaal

6.179

8.559

15. Overige opbrengsten
De specificatie is als volgt:

De lagere overige opbrengsten van € 2.380.000 worden veroorzaakt door:
Overige dienstverlening
€ 263.000
Praktijkondersteuning huisartsen
€
91.000
Overige opbrengsten
€ -2.734.000
(waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed)
De stijging van € 263.000 bij overige dienstverlening komt door hogere opbrengsten voor
transmurale cliënten. De omzet POH neemt beperkt toe door uitbreidende dienstverlening.
De daling bij overige opbrengsten wordt veroorzaakt doordat in 2015 een positief prijseffect binnen
DBC’s (€ 1.328.000) en een afrekening van het COA ( € 494.000) voor hogere opbrengsten hebben
gezorgd. Het restant verschil wordt veroorzaakt door opbrengst van verkoop panden in 2016 en
kleinere afrekeningen van het NZA 2008-2012 en kapitaalslasten 2014.
16. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:
2016
€
82.335
-3022
12.260
6.999
4.356

2015
€
82.208
2952
12.091
7.105
4.750

Subtotaal
Personeel niet in loondienst

102.928
6.755

109.106
6.595

Totaal personeelskosten

109.683

115.701

1.665

1.734

Lonen en salarissen
Dotatie voorziening personeel
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

Toelichting
De totale personeelskosten zijn € 6.209.000 lager dan in 2015. De belangrijkste oorzaken van deze
daling worden gevonden in:
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Lonen en salarissen
Personeelsvoorziening
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten
Personeel niet in loondienst

€ 127.000
€ -6.165.000
€ 169.000
€ -106.000
€ -394.000
€ 160.000

De (beperkte) toename van lonen en salarissen wordt verklaard door incidentele uitbetalingen zoals
beëindigingsvergoedingen en uitbetaling van LFB uren. Deze worden voor het grootste deel
gecompenseerd uit de gevormde personeelsvoorziening. Deze compensatie wordt uiteengezet bij de
personeelsvoorziening.
Het verschil bij personeelsvoorziening wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2015 per saldo €
2,9 mln. voorzieningen is toegevoegd (bij een start van € 2,3 mln.) voor reorganisatie van de zorg en
staf. Het beginsaldo was in 2016 € 5,3 mln, hiervan is € 2,1 mln. onttrokken voor salarissen en
afkoopsommen. Voor doorlopende afspraken in 2017 en 2018 staat nog een bedrag gereserveerd
van € 1,6 mln. Het restant van 1,6 mln. is vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Verder is een
voorziening ORT (over vakantie uren) opgenomen voor een bedrag van € 584.000. Voor het overzicht
van dotaties en onttrekkingen wordt verwezen naar het overzicht onder punt 10 bij de
Voorzieningen.
De daling in de andere personeelskosten komt voornamelijk voor rekening van vrijval van de
voorziening ziekengeld, deze was € 218.000.
Eind 2016 was de gemiddelde inzet 1.665 fte, in 2015 was dit 1.734 fte.
De sociale lasten nemen toe door de stijging van de basis premie voor de WAO.
De pensioenpremies dalen door verlaging van de pensioengrondslag ten opzichte van 2015 (door
minder fte en regulier bruto loon).
17. Afschrijvingen vaste activa
De specificatie is als volgt:
2016
€
- immateriële vaste activa
- financiele vaste activa
- materiële vaste activa

100
6.446

2015
€
9
95
6.289

Totaal afschrijvingen

6.546

6.393

Toelichting
In 2013 is besloten om, op basis van het impairmentmodel, een aantal activa, waarvan de
verwachting was dat die in de komende jaren werden gesloten, versneld af te schrijven.
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18. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten

2016
€
7.076
8.365
4.053

2015
€
7.795
8.279
4.575

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energiekosten gas
- Energiekosten stroom
- Energie transport en overig
Subtotaal

1.730
1.287
387
85
3.489

1.877
1.514
481
79
3.951

Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

6.948
-1.143

6.959
-3.272

Totaal overige bedrijfskosten

28.788

28.287

Toelichting
De stijging van de overige bedrijfskosten à € 692.000 is als volgt te verklaren:
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten € -719.000
Algemene kosten
€
86.000
Patiënt- en bewoners gebonden kosten
€ -522.000
Onderhoud en energiekosten
€
-462.00
Huur en leasing
€
-11.000
Dotaties en vrijval voorzieningen
€ 2.320.000
De daling in voedingsmiddelen en hotelmatige kosten wordt veroorzaakt door een lagere
bedbezetting. Gemiddeld 810 in 2016 ten opzichte van 839 in 2015. De verlaging bestaat daarnaast
uit een combinatie van volume –en inkoopeffecten.
De patiënt en -bewoners gebonden kosten zijn grotendeels gedaald door minder uitbestede zorg.
Gedurende 2015 en 2016 zijn een aantal panden verkocht en is huur opgezegd waardoor energie en
onderhoud lager uitvallen.
Het negatieve verschil van € 2.129.000 bij dotatie en vrijval van voorzieningen ten opzichte van 2015
wordt veroorzaakt door dotatie aan de voorziening voor zelfonderzoek en audit alert voor 2014 t/m
2016 ten opzichte van een vrijval audit alert voor 2013 in 2015. Daarnaast heeft er een vrijval van de
voorziening huren ad € 696.000 plaatsgevonden.
19. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:
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De specificatie is als volgt:
2016
€

2015
€

Rentebaten
Subtotaal financiële baten

4
4

60
60

Rentelasten
Resultaat deelnemingen
Subtotaal financiële lasten

-1.855
19
-1.836

-1.981
-171
-2.152

Totaal financiële baten en lasten

-1.832

-2.092

20. Buitengewone baten en lasten
Er zijn dit jaar geen buitengewone baten en lasten.
21. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?
Binnen GGNet ligt de eindverantwoordelijkheid bij de Raad van Bestuur met de Raad van Toezicht.
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?
Tweehoofdig inclusief voorzitter.
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling die over het jaar
2016 in het kader van de WNT worden verantwoord is als volgt:
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang3 en einde functievervulling in 2016

R.B.M. Jaspers
Voorzitter

K. Lemke
Lid

T.A.M. de Grefte
lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 1-4

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

ja

ja

ja

ja

Individueel WNT-maximum

179.000

179.000

44.627

Beloning

59.089

(Fictieve) dienstbetrekking?

182.875

203.012

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

10.882

10.900

2.730

193.757

213.912

61.819

0

0

0

193.757

213.912

61.819

PM

PM

PM

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1,0

1,0

1,0

201.451

Subtotaal

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Verplichte motivering indien overschrijding

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)

Beloning

177.181

202.618

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

10.737

10.755

10.775

187.918

213.373

212.226

Totaal bezoldiging 2015
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Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder
dienstbetrekking.
T.A.M. de Grefte
lid

bedragen x € 1
Functie(s) gedurende dienstverband
Omvang dienstverband (in fte)

1,0

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

2016

Individueel WNT-maximum ontslaguitkering

75.000

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

75.000

-/- Onverschuldigd deel

-

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

75.000

Waarvan betaald in 2016

75.000

PM

Verplichte motivering indien overschrijding:

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2016 is als
volgt:
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016

Drs. B.P. Hidding RA
Lid Raad van Toezicht

Drs. R.J. Weil CPIM
Lid Raad van Toezicht

1/1 - 31/12

Drs. J.P.G. Nijsten MMO
Lid Raad van Toezicht

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum

17.900

17.900

17.900

Beloning

18.089

18.089

18.089

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

-

18.089

18.089

18.089

-189

-189

-189

17.900

17.900

17.900

Subtotaal

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Verplichte motivering indien overschrijding

PM

PM

PM

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015

Beloning

11.250

11.250

11.250

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

-

11.250

11.250

11.250

Totaal bezoldiging 2015
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bedragen x € 1
Functiegegevens

Prof. Dr. A.H. Schene MD PhD
Lid Raad van Toezicht

Aanvang en einde functievervulling in 2016

Drs. R.J.M. Hopstaken
Voorzitter Raad van Toezicht

1/1 - 31/12

Mr. Drs. M.A.M. Adriaansens
Lid Raad van Toezicht

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum

17.900

26.850

17.900

Beloning

18.198

27.039

18.089

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

-

18.198

27.039

18.089

-298

-189

-189

17.900

26.850

17.900

Subtotaal

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Verplichte motivering indien overschrijding

PM

PM

PM

9/12 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015

Beloning

705

17.145

11.250

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

-

705

17.145

11.250

Totaal bezoldiging 2015

Voor de berekening van de bezoldiging volgens de WNT van de Raad van Bestuur en de Raad van
Toezicht hoeven de werkgeversbijdragen inzake sociale verzekeringen niet te worden meegenomen
vanwege het verplichte karakter van deze verzekeringen.
Het algemene bezoldigingsmaximum bedraagt € 179.000. Voor de zorgsector is een aparte regeling
opgesteld, de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp. Deze regeling
voorziet in een gedifferentieerd maximum afhankelijk van een aantal kenmerken van de
zorginstelling. Voor GGNet geldt de indeling in klasse V, met een score van 13 punten. Dit komt voor
GGNet overeen met een bezoldigingsmaximum van € 179.000 (exclusief sociale lasten werkgever)
voor 2016. Een aantal leden van de Raad van Bestuur van GGNet overschrijdt de gedifferentieerde
norm voor de zorgsector. Zij vallen onder het in de wet vastgelegde overgangsrecht. De hr. Lemke
onder het overgangsrecht WNT I en de hr. Jaspers onder de Regeling Zorg 2014. GGNet voldoet
daarmee qua bezoldiging aan de eisen van de WNT. De beloning van de voorzitter en de leden van de
RvT voldoet aan de gestelde maxima van de regeling voor de zorgsector van respectievelijk 10% en
15% van de bezoldiging van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Begin van het jaar 2017 is bekend
geworden dat binnen deze beloningstructuur de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering moest
worden meegenomen. De bedragen die nu als onverschuldigd staan bij de Raad van Toezicht hebben
betrekking op dit bedrag en zullen in 2017 worden verrekend. Voor de beloning van 2017 zal het
totale bedrag van de bestuurdersaansprakelijkheid worden verwerkt in de Werkkostenregeling 2017
van GGNet.

23. Honoraria accountant
De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:
1 Controle van de jaarrekening
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
3 Fiscale advisering
4 Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant

2016
€
62.000
72.400

2015
€
62.000
69.900

134.400

131.900

Opgegeven worden de in het boekjaar ten laste van de rechtspersoon gebrachte totale honoraria
voor het onderzoek van de jaarrekening, totale honoraria voor andere controleopdrachten, totale
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honoraria voor adviesdiensten op fiscaal terrein en totale honoraria voor andere nietcontrolediensten, uitgevoerd door de externe accountant.
De aanvullende werkzaamheden en extra besprekingen hadden onder meer betrekking hebben op:
- De diversiteit aan contractafspraken tussen GGZ instellingen en zorgverzekeraars in relatie
tot de omzetverantwoording (waaronder toerekenen van afspraken op schadejaar aan het
boekjaar).
- De verwerking van de uitkomsten van het zelfonderzoek 2014 en financiële afwikkeling van
de contracten schadejaar 2014 in het boekjaar 2016.
- De juistheid van de facturatie 2016, waaronder het uitvoeren van een update van het
zelfonderzoek 2014 met betrekking tot de schadelastjaren 2014 en 2015.
- De waardering van het onderhanden werk.

Overige gegevens

3

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting GGNet heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de
vergadering van 15 mei 2017.
De Raad van Toezicht van GGNet heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in de vergadering
van 29 mei 2017.
Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is bepaald, conform artikel 28, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking
staat van de Stichting.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling, zie paragraaf 2.2.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen relevante gebeurtenissen plaatsgevonden na de balansdatum.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

4

Dr. ir. R.B.M. Jaspers
Voorzitter Raad van Bestuur

Drs. C.P.F. Lemke, arts
Lid Raad van Bestuur, geneeskundig
bestuurder

w.g.

w.g.

Prof. dr. A.H. Schene
Lid Raad van Toezicht

Drs. R.J. Weil
Lid Raad van Toezicht

w.g.

w.g.

Drs. L.L. Schoots
Voorzitter Raad van Toezicht

Mr. drs. M.A.M. Adriaansens
Lid Raad van Toezicht

w.g.
Drs. J.P.G. Nijsten
Lid Raad van Toezicht

w.g.
Drs. B.P. Hidding RA
Lid Raad van Toezicht

w.g.

w.g.
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