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1 JAARREKENING 2015 

1.1 Balans per 31 december 2015 

Ref. 31-dec-15 01-jan-15

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 455.729 563.708

Financiële vaste activa 2 151.410 227.115

Totaal vaste activa 607.139 790.823

Vlottende activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten 3 1.529.633 1.395.560

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 0 0

Vorderingen en overlopende activa 5 5.391.281 9.143.530

Liquide middelen 6 1.880.690 551.078

Totaal vlottende activa 8.801.604 11.090.168

Totaal activa 9.408.743 11.880.991

Ref. 31-dec-15 01-jan-15

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal 18.000 18.000

Bestemmingsfondsen 209.744 189.532

Algemene en overige reserves 5.076.438 4.283.004

Totaal Eigen vermogen 7 5.304.182 4.490.536

Voorzieningen 8 1.191.231 1.285.095

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 4 96.525 5.606

Kortlopende schulden en overlopende passiva 9 2.816.805 6.099.754

Totaal passiva 9.408.743 11.880.991
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1.2 Resultatenrekening over 2015 

  

Ref. 2015 2014

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 11 21.802.598 21.962.295

Subsidies 12 753.073 1.017.743

Overige bedrijfsopbrengsten 13 166.764 708.776

Som der bedrijfsopbrengsten 22.722.435 23.688.814

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 16.497.207 16.543.466

Afschrijvingen op materiële vaste activa 15 1.202.758 1.778.580

Overige bedrijfskosten 16 3.373.680 3.337.506

Som der bedrijfslasten 21.073.645 21.659.552

BEDRIJFSRESULTAAT 1.648.790 2.029.262

Financiële baten en lasten 17 835.144 811.680

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 813.646 1.217.582

RESULTAAT BOEKJAAR 813.646 1.217.582

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014

€ €

Bestemmingsfonds 20.212 51.597

Algemene reserve 793.434 1.165.985

813.646 1.217.582
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1.3 Kasstroomoverzicht over 2015 

Ref. 2015 2014

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.648.790 2.029.262

Aanpassingen voor :

-  afschrijvingen 1 211.682 207.623

-  mutaties voorzieningen 8 -93.864 -514.829

117.818 -307.206

Veranderingen in vlottende middelen:

-  onderhanden werk DBC's en DBC-zorgproducten 3 -134.073 1.168.972

-  vorderingen 5 3.752.249 -5.949.815

-  vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging 4 90.919 4.264.928

-  kortlopende schulden (excl. schulden aan 

kredietinstellingen) 9,17 -3.288.231 -1.446.750

420.864 -1.962.665

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.187.472 -240.609

Ontvangen interest 17 0 51.711

Betaalde interest 17 -829.862 -694.633

-829.862 -642.922

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.357.610 -883.531

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -27.998 -13.226

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -27.998 -13.226

Mutatie geldmiddelen 1.329.612 -896.757

De geldmiddelen hebben zich als volgt ontwikkeld: 2015 2014

€ €

Stand geldmiddelen per 1 januari 551.078 1.447.835

Stand geldmiddelen per 31 december 1.880.690 551.078

1.329.612 -896.757

Toelichting:
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
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1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

1.4.1 Algemeen 

Groepsverhoudingen 
Zuyderland is ontstaan uit een fusie tussen Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis Medisch en 
Zorgconcern. Deze fusie is per 1 januari 2015 geëffectueerd. Stichting Atrium Medisch Centrum 
Parkstad en Stichting Orbis Medisch Centrum zijn vanaf die datum opgegaan in de nieuwe Stichting 
Atrium-Orbis Medisch Centrum, welke per 1 juli 2015 de naam Stichting Zuyderland Medisch Centrum 
heeft gekregen.  
Het Zuyderland concern is actief in een breed scala van zorgactiviteiten in de regio Midden en Zuid- 
Oost Limburg. Deze zorgactiviteiten zijn ondergebracht in twee afzonderlijke stichtingen, elk met 
diverse deelnemingen. De ziekenhuisactiviteiten worden uitgevoerd in de Stichting Zuyderland 
Medisch Centrum. Deze stichting is eigenaar van diverse aan het ziekenhuis gelieerde activiteiten, 
gezamenlijk in de groepsjaarrekening verantwoord onder het “Cure-Segment”. Specifieke 
zorgactiviteiten zijn gebundeld in het “Care-segment” en juridisch ondergebracht in de Stichting 
Zuyderland Zorg. De activiteiten van het Care segment omvatten zorgcentra, jeugdgezondheidszorg, 
thuiszorg en huishoudelijke hulp.  
Beide stichtingen zijn met elkaar verbonden middels een personele unie en met een gezamenlijke 
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. 

Stichting Zuyderland Medisch Centrum is het groepshoofd welke de geconsolideerde jaarrekening van 
het Zuyderland concern opstelt. Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) BV maakt onderdeel 
uit van deze jaarrekening.  
De Stichting Zuyderland Medisch Centrum bezit 100% van de aandelen van Zuyderland Geestelijke 
Gezondheidszorg BV. 

Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg BV biedt behandeling aan kinderen, jeugdigen en 
volwassenen met een psychiatrische aandoening en aan ouderen met een psychiatrische of 
psychogeriatrische aandoening of beperking. 
Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg BV levert geestelijke gezondheidszorg voor de 
Zorgverzekeringswet, Wlz, Wmo en Jeugdwet. 

Voor het jaarverslag bij deze jaarrekening wordt verwezen naar het maatschappelijk jaardocument 
2015 van Zuyderland. 

Vestigingsgegevens 
Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg BV is gevestigd aan het Dr. H. van der Hoffplein 1 te Sittard-
Geleen. 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen 
voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, 
en Titel 9 Boek 2 BW. 

Continuïteitsveronderstelling 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Stelselwijzigingen
Als gevolg van de fusie tussen Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis Medisch en Zorgconcern 
zijn de waarderingsgrondslagen in 2015 geharmoniseerd. Dit heeft bij Zuyderland Geestelijke 
Gezondheidszorg BV geleid tot aanpassing van de waarderingsgrondslagen voor de personele 
voorzieningen en reserveringen, doordat de criteria voor de bepaling van de populatie en de 
parameters die ten grondslag liggen aan de berekening van de personele voorzieningen en 
reserveringen opnieuw zijn uitgewerkt voor Zuyderland. Deze harmonisatie heeft een positief effect op 
het eigen vermogen per 1 januari 2015 van €6k. 
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Schattingswijzigingen 
De harmonisatie van de waarderingsgrondslagen heeft naast een aantal stelselwijzigingen eveneens 
geleid tot een aantal schattingswijzigingen: 

- Personele voorzieningen: de harmonisering van de invulling van de verdisconteringsvoet heeft 

geleid tot een dotatie aan de voorziening van €7k (negatieve resultaat impact in 2015). 
- Activeringsgrens: de grens die Orbis GGZ BV gebruikte voor het activeren van materiële vaste 

activa was € 10k (incl. btw). Atrium Medisch Centrum Parkstad hanteerde een 
activeringsgrens van € 2,5k (incl. btw). De activeringsgrens vanaf 2015 voor Zuyderland GGZ 
BV is € 5k (incl. btw). 

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in de toekomstige periode waarvoor 
de herziening gevolgen heeft.  

Vergelijkende cijfers 
De cijfers voor 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te 
maken.  

Verbonden rechtspersonen 
Alle groepsmaatschappijen die onderdeel uitmaken van het Zuyderland concern worden aangemerkt 
als verbonden partij. Zuyderland GGZ BV heeft de volgende verbonden rechtspersonen die zich als 
volgt laten onderverdelen in de segmenten Cure en Care: 

Segment Cure: 
- Stichting Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen (groepshoofd); 
- Holding ZMS BV, Sittard-Geleen (100%); 
- Parking Atrium BV, Heerlen (100%); 
- Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen (100%); 
- Stichting ZBC Zuyderland-Eyescan Limburg, Sittard-Geleen (100%); 
- BV Exploitatie Zorgboulevard, Sittard-Geleen (100%); 
- Stichting ZBC Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen (50%, overwegende zeggenschap); 
- Mitralis Zuyderland Klinieken BV, Heerlen (100%);
- Mitralis Expertise Wondzorg BV, Heerlen (50,2%); 
- Nederlandse Obesitaskliniek Zuid BV, Brunssum (24,5%); 
- Wondzorg Innovatie BV, Heerlen (48%); 
- Eerste Lijns Plus Centrum BV, Heerlen (49%); 
- Maasland Urologica BV, Sittard-Geleen (51%); 
- Orbis Mooi BV, Sittard-Geleen (100%); 
- Orbis Vigor BV, Geleen (75%); 
- Medisch Coördinatiecentrum Omnes BV, Sittard-Geleen (50%); 
- Stichting Hof van Onthaasting, Sittard-Geleen (14%); 
- Stichting Fondsenwerving Hof van Onthaasting, Sittard-Geleen (14%); 
- Stichting Dermatologisch Lasercentrum Maasland, Sittard-Geleen (50%); 
- Zuyderland-Eyescan Limburg BV, Geleen (50%); 
- Futsure Health BV, Hoofddorp (50%); 
- Meditta Medisch Centrum BV, Echt (24,5%); 
- Mitralis KNO BV, Heerlen (20%); 
- Mitralis Diagnostisch Centrum BV, Heerlen (20%). 

Segment Care: 
- Stichting Zuyderland Zorg, Sittard-Geleen; 
- Zuyderland Zorgcentra BV, Sittard-Geleen (100%); 
- Zuyderland Wijkgebouwen BV, Sittard-Geleen (100%); 
- Zuyderland Jeugdgezondheidszorg BV, Sittard-Geleen (100%); 
- Zuyderland Thuiszorg BV, Sittard-Geleen (51%); 
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- Zuyderland Huishoudelijke Hulp BV, Sittard-Geleen (51%), geen overwegende zeggenschap. 

Per 1 september 2015 heeft Stichting Zuyderland Zorg alle aandelen van de voormalige joint venture 
Orbis Revital BV om niet ingetrokken waardoor Orbis Revital BV vanaf deze datum geen deel meer 
uitmaakt van Zuyderland. 

Per 15 december 2015 is Gynaecologisch Centrum Orbis BV geliquideerd en maakt vanaf deze datum 
geen onderdeel meer uit van Zuyderland. 

De onderlinge transacties betreffen met name: 

− Interne verrekening van personele en materiële kosten vanwege onderlinge (facilitaire) 
dienstverlening. 

− Renteverrekeningen als gevolg van de intercompany rekening-courantverhoudingen. 

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken 
rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen 
onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het 
vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde 
jaarrekening tot uitdrukking gebracht. 

Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd 
langer dan drie maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte 
gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht 
getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen 
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven 
groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling 
in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig 
zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom 
van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht 
opgenomen.  

1.4.2 Waardering activa en passiva 

Activa en passiva
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de 
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de 
geamortiseerde kostprijs. 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 Zuyderland GGZ BV 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. 

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een 
materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar 
betreffende paragraaf. 
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 
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De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur 
van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs 
volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op onderhanden projecten en 
vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

− Inventarissen: 10%; 

− Verbouwingen en installaties: 5-10%; 

− Automatiseringsapparatuur: 20%. 
De activa van de nieuwbouw zijn verantwoord bij Stichting Zuyderland Medisch Centrum. 

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als éénmalige bijdrage 
in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. 

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen 
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. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, 
wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met 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. 

Stichting Zuyderland Medisch Centrum heeft voor het Zuyderland concern (inclusief Zuyderland GGZ 
BV) een bedrijfswaardeberekening opgesteld. Voor deze bedrijfswaardeberekening zijn 
veronderstellingen over de uitwerking van het overgangsregime, (opslagen in) tarieven in de 
toekomstige bekostigingssystemen, groei van de productie en disconteringsvoeten in een 
basisscenario uitgewerkt. Vervolgens is een gevoeligheidsanalyse (downsize) uitgewerkt. Bij een 
rekenrente van 6% leiden zowel het basisscenario als de gevoeligheidsanalyse tot een bedrijfswaarde 
die hoger is dan de boekwaarde ultimo 2015. Deze rekenrente is gebaseerd op de 
vermogenskostenstructuur van Zuyderland. 

Groot onderhoud 
Periodiek groot onderhoud wordt geactiveerd, voor zover aan de activeringscriteria wordt voldaan. 
Onderhoudskosten die niet aan de activeringscriteria voldoen, worden ten laste van het resultaat 
gebracht op het moment dat deze zich voordoen. 

Wijziging bekostiging kapitaallasten, overgangsregime en Richtlijn 655  
Sinds 2007 zijn belangrijke wijzigingen in de regelgeving rondom zorgvastgoed en de bekostiging van 
vaste activa aangekondigd. Per 1 januari 2008 is het bouwregime voor ziekenhuizen afgeschaft. 
Hierdoor ontstaat meer vrijheid in bouwen, maar tevens vervalt de garantie van het Ministerie van 
VWS op de vergoeding voor afschrijvings- en rentelasten. Het risico van de dekking van kapitaallasten 
van het vastgoed en daarmee van de boekwaarde ligt daardoor meer en meer bij de instellingen. 
Richtlijn 655 Zorginstellingen is met ingang van boekjaar 2009 aangepast aan het vervallen van het 
bouwregime en de (voorgenomen) wijzigingen in de bekostiging van de kapitaallasten van het 
vastgoed. Door de wijziging van de bekostigingssystematiek komt een einde aan verwerking en 
waardering van vaste activa (met name vastgoed) op grond van de bekostigingsvoorschriften. De 
verwerking en waardering van vaste activa dient hiermee volgens de algemene verslaggevingsregels 
van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving plaats te vinden. 
Op grond van een aanwijzing van het Ministerie van VWS heeft de Nederlandse Zorgautoriteit op 20 
juni 2010 beleidsregels gepubliceerd die een oplossing moeten bieden voor de 
kapitaallastenproblematiek. 

In het kader van prestatiebekostiging is in de AWBZ zorg een normatieve huisvestingscomponent 
(NHC) ontwikkeld, waarbij de intramurale zorg wordt vergoed op basis van zorgzwaartepakketten. 
Deze methodiek is vanaf 1 januari 2012 ingevoerd en leidt stapsgewijs tot integrale tarieven. De 
kapitaallasten worden uiteindelijk verdiend op basis van volledig integrale tarieven en op basis van  
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geleverde zorg. De sector wordt daarmee risicodragend voor de kapitaallasten. Met een 
overgangsregeling wordt voor instellingen de budgetgarantie voor de kapitaallasten stapsgewijs 
afgebouwd. Van 2012 tot 2018 ontvangen zorgaanbieders een kapitaallastenvergoeding, deels 
gebaseerd op een gemiddelde vergoeding en deels afhankelijk van de NHC-vergoeding. Vanaf 2018 
geldt een volledig integraal tarief voor de AWBZ. In 2015 is het risicodragend deel van de 
kapitaallasten van de in de AWBZ geleverde zorg gesteld op 50%.  
Binnen Zuyderland GGZ vertegenwoordigt de geleverde AWBZ zorg circa 8% van de totale 
productieomvang.  

In de curatieve geestelijke gezondheidszorg gold tot en met 2012 kapitaallastenvergoeding op basis 
van nacalculatie. Vanaf 2013 is in de curatieve geestelijke gezondheidszorg de transitie naar 
bekostiging op basis van DBC’s (diagnose behandeling combinatie’s) ingevoerd. Ook hiervoor wordt 
een overgangsperiode gesteld waarin geleidelijk bekostiging op basis van integrale tarieven wordt 
ingevoerd. Deze overgangsperiode loopt van 1 januari 2013 tot 1 januari 2018.  
In geval van bijzondere problematiek rondom kapitaallasten heeft de NZA de bevoegdheid om van de 
geldende beleidsregels af te wijken. 

Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, 
leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. 

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio 
en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter 
financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met 
verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, worden direct toerekenbare 
transactiekosten direct verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Na de eerste opname worden 
financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 

Verstrekte leningen en overige vorderingen 
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere 
waardeverminderingsverliezen. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van 
verwachte oninbaarheid. 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. 

Zuyderland GGZ BV maakt geen gebruik van afgeleide instrumenten en houdt geen 
handelsportefeuille aan. 

Bepaling reële waarde  
De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden 
verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die 
tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. 

• De reële waarde van beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald aan de hand van de 
biedprijs.  

• De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de 
verwachte kasstromen contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de 
geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en 
liquiditeitopslagen. 

• De reële waarde van derivaten waarbij collateral wordt uitgewisseld, wordt bepaald door het 
contant maken van de kasstromen aan de hand van de (Eonia) swapcurve, omdat door de 
uitwisseling het krediet- en liquiditeitsrisico wordt gemitigeerd. 
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• De reële waarde van derivaten waarbij geen collateral wordt uitgewisseld, wordt bepaald door het 
contant maken van de kasstromen aan de hand van de relevante swapcurve vermeerderd met 
krediet- en liquiditeitopslagen. 

Vorderingen 
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het kopje Financiële 
instrumenten. 

Onderhanden werk DBC’s Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg BV per 31 december 2015 
De waardebepaling van het onderhanden werk per 31 december 2015 heeft plaatsgevonden op basis 
van de opbrengstwaarde, zijnde de waarde van het afgeleid product per 31 december 2015. 
Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering 
gebracht. Verder wordt de voorziening met betrekking tot de nuancering uit hoofde van 
schadelastprognoses als correctie op de omzet, in mindering gebracht op het saldo onderhanden 
werk. 

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 nominale waarde. 

Voorzieningen  
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 de nominale waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 
balansdatum af te wikkelen (tenzij anders vermeld). 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 wordt ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. 

De voorziening reorganisatie- en veranderkosten dient ter dekking van de in 2009 doorgevoerde 
concern brede reorganisatie bij voormalig Orbis.  

De voorziening reorganisatiekosten 2012 dient ter dekking van de kosten van de in 2012 
doorgevoerde reorganisatie als gevolg van landelijke bezuinigingsmaatregelen in de GGZ. 

De voorziening regelingen GGZ dient ter dekking van afvloeiingsregelingen voor een beperkt aantal 
mensen. Als gevolg van beperking van de contracteerruimte door de zorgverzekeraars is het 
kostenniveau van GGZ in 2014 aangepast om structurele verliezen te voorkomen.  

De voorziening uitgestelde personeelsbeloningen betreft de verplichtingen die voortvloeien uit de 
aanwezigheid van een langdurig dienstverband, in het bijzonder jubileumuitkeringen. De voorziening 
is opgenomen tegen contante waarde (op basis van een rekenrente van 1,62%; in 2014 bedroeg de 
rekenrente 2,07%). In de berekening is tevens rekening gehouden met verwachte toekomstige 
salarisstijgingen en verwachte tussentijdse uitstroom van personeelsleden. 

De voorziening langdurig zieken is een verplichting tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen 
aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat 
zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Deze wordt elk jaar per 
balansdatum opnieuw beoordeeld en samengesteld aan de hand van informatie over medewerkers 
die op dat moment langer dan één jaar ziek zijn. De voorziening is opgenomen tegen nominale 
waarde. 

Voorziening reguliere PLB uren betreft een voorziening voor de reeds opgebouwde maar nog niet 
opgenomen PLB rechten van medewerkers. 

De voorziening éénmalige bijschrijving 200 PLB uren (overgangsregeling 45 jaar en ouder): in 
aanvulling op artikel 13.2.1 lid 1 ontvangt de werknemer die op 31 december 2009 45 jaar is, maar 
nog geen 50 jaar, en 10 jaar in dienst is binnen de zorgsector (werkingssfeer PfZW), in de maand 
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waarin hij/zij 55 jaar wordt, een éénmalige storting in het PLB van 200 uur. Bij bepaling van het totale 
recht per werknemer wordt rekening gehouden met de van toepassing zijnde deeltijdfactor en worden 
dezelfde tarieven en opslagpercentages gehanteerd als bij de reservering verlofuren. De berekening 
is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken van 
de 55-jarige leeftijd. Het recht op de maximaal 200 PLB uren ligt in de toekomst en wel in de maand 
waarin iemand die aan de voorwaarden voldoet 55 jaar wordt. Hiervoor is reeds in 2011 een 
voorziening getroffen voor de volledige 200 uur. De voorziening is opgenomen tegen contante waarde 
(op basis van een rekenrente van 1,62%; in 2014 bedroeg de rekenrente 2,07%). 

Schulden 
De grondslagen voor de waardering van schulden zijn beschreven onder het kopje Financiële 
instrumenten. 

1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden 
toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. 
Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze 
gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren 
die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. 

Toelichting omzetverantwoording: 

Uitgangspunten 
Bij het bepalen van de DBC-omzet voor schadelastjaren 2013 tot en met 2015 heeft Zuyderland 
Geestelijke Gezondheidszorg BV de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals 
onderstaand opgenomen.  

Met ingang van 2013 is voor de curatieve geestelijke gezondheidzorg prestatiebekostiging ingevoerd 
op basis van de DBC-systematiek. In de periode 2008 tot en met 2012 is reeds gebruik gemaakt van 
de DBC systematiek voor de incasso van het budget, maar vanaf 2013 zijn de DBC’s ook bepalend 
voor de omzet in de jaarrekening.  

De systematiek kende inherente beperkingen waardoor in de periode 2008 tot en met 2012 geen 
goedkeurende verklaringen bij de DBC verantwoordingen konden worden verstrekt. Door de invoering 
van prestatiebekostiging in 2013 heeft dit geleid tot verklaringen met beperkingen bij de 
jaarrekeningen 2013 van GGz instellingen, zoals ook bij Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg BV.  

Deze generieke landelijke risico’s en onduidelijkheden zijn voor een belangrijk deel geadresseerd door 
het door Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg BV uitgevoerde zelfonderzoek (schadejaar 2013 en 
2014) naar aanleiding van; 
1. Het ‘Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar 
aanleiding van de NBA audit alert 32’ d.d. 1 december 2014 (hierna: Plan van aanpak GGZ) voor wat 
betreft hoofdbehandelaarschap en verwijsregistratie. 
2. De 27 controlepunten (inclusief hoofdbehandelaarschap en verwijsregistratie) zoals opgenomen in 
het Controleplan ‘Onderzoek controles cGGZ 2013’ opgesteld door de Nederlandse Zorgverzekeraars 
voor wat betreft de formele en materiële controles van zorgverzekeraars. (alleen voor 2013 met 
extrapolatie naar 2014). 

Op basis van het controleplan is een ‘controlerend’ zorgverzekeraar benoemd. Deze controlerend 
zorgverzekeraar beoordeelt namens de verzekeraars de uitkomsten van het self-assessment en 
maakt afspraken over de te crediteren bedragen naar aanleiding van het self-assessment. Dit levert 
een belangrijke bijdrage aan de oplossing van de onduidelijkheden. Bij het opmaken van de 
jaarrekening 2015 is het zelfonderzoek 2013 uitgevoerd en is met de 'controlerend' zorgverzekeraar 
overeenstemming bereikt over de hoogte van de financiële impact. De financiële impact hiervan blijft 
binnen het hiervoor in de jaarrekening 2014 reeds opgenomen effect.  Voor het schadelastjaar 2014 is 
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eveneens op basis van het concept controleplan zelfonderzoek 2014 een onderzoek uitgevoerd op de 
onderdelen die relevant zijn voor de jaarrekening. Voorts is dit ook doorgetrokken naar schadelastjaar 
2015. De financiële effecten van de self assesments zijn ingeschat en verwerkt in de jaarrekening. 

Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg BV heeft naar beste weten de zorg verleend en 
verantwoord, maar kan niet uitsluiten dat hieruit nog aanpassingen voortvloeien. Omdat de omvang 
niet is in te schatten is hiermee geen rekening gehouden in de jaarrekening 2015. 

Toelichting op de omzetverantwoording van boekjaar 2015, bestaande uit onder meer 
schadelastjaar 2014 en 2015 . 

Bij de omzetverantwoording is sprake van schattingsposten ten aanzien van onder meer de 
toerekening aan boekjaren van uit de schadelastprognoses verwachte overproductie per verzekeraar 
per contractdeel (bGGZ en sGGZ) en waardering van onderhanden projecten. 

De Raad van Bestuur heeft de ZvW-omzet en daarbij behorende balansposten (zoals voor alle 
balansposten geldt) naar beste weten bepaald en daarbij rekening gehouden met belangrijke 
schattingsfactoren en bijzonderheden die landelijk een rol spelen en ook bij Zuyderland Geestelijke 
Gezondheidszorg BV van toepassing zijn. 

Onderstaand wordt de relevantie ervan voor de jaarrekening 2015 van Zuyderland Geestelijke 
Gezondheidszorg BV toegelicht:  

a)  Zelfonderzoeken schadejaar 2013, 2014 en 2015 (voorzover mogelijk ook voor in 2015 geopende 
DBC’s uitgevoerd) 
Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg BV heeft het zelfonderzoek inzake schadejaar 2013 
uitgevoerd en met de controlerend verzekeraar overeenstemming bereikt. De financiële impact 
hiervan bleef binnen het hiervoor reeds in de jaarrekening 2014 opgenomen effect. Voor het 
zelfonderzoek 2014 is op basis van het concept controleplan  een onderzoek uitgevoerd op de 
onderdelen die relevant zijn voor de jaarrekening. Voorts is ook voor schadelastjaar 2015 de financiële 
impact onderzocht. De financiële effecten van deze onderzoeken zijn verwerkt in de jaarrekening. 
Zodra het definitieve controleplan zelfonderzoek 2014 beschikbaar is, zal beslist worden wanneer 
deze volledig zal worden uitgevoerd. 

Op 5 mei 2016 hebben de zorgverzekeraars het kader Onderzoek Controles GGZ 2014 - 2015 
(functionele ontwerpen per controlepunt) openbaar gemaakt. Dit bevat een totaallijst van 
controlepunten waarover veldpartijen het qua punten eens zijn. De exacte uitwerking qua controle, 
toetskader en mogelijke afrekening is voor een aantal punten nog wel onderwerp van discussie. Deze 
lijst wordt als normenkader beschouwd. Op grond van deze lijst heeft Zuyderland Geestelijke 
Gezondheidszorg BV dan ook getoetst wat de impact hiervan is voor de DBC omzet van 
schadelastjaar 2014 en 2015. Bij deze toetsing zijn elementen betrokken vanuit de 
controlebevindingen 2013 en de interne controles op de productie 2014 - 2015. De uit deze toetsing 
bepaalde impact is verwerkt in de jaarrekening 2014.  

 b) Schadelast(deel)plafond(s) kunnen wijzigen als gevolg van diverse contractafspraken  
Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg BV heeft diverse contractafspraken gemaakt met de 
zorgverzekeraars die van invloed kunnen zijn op het totale schadelastplafond en de eventuele 
deelplafonds voor de schadejaren 2014 en 2015. De deelplafonds verschillen per contract per 
zorgverzekeraar en zijn afhankelijk van een aantal factoren. Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg 
BV heeft een inschatting gemaakt van het mogelijke financiële effect van het overschrijden van de 
plafonds.  

Voor een deel kan derhalve per balansdatum nog geen exacte inschatting gemaakt worden van de 
uitkomsten van deze contractafspraken en de gevolgen daarvan voor de schadelast(deel)plafond(s). 
Van de geprognosticeerde overproductie per contract is ingeschat welk deel betaald zal worden. Het 
deel waarvan wordt ingeschat dat deze niet betaald worden is in mindering gebracht op de 
gepresenteerde omzet. 

Met de uitkomsten van deze analyse en onze schadelastprognose is rekening gehouden bij de 
bepaling van de opbrengstverantwoording in lijn met de Handreiking omzetbepaling curatieve GGz 
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2013 en voortbordurend op deze Handreiking en rekening houdend met de veranderingen in 
regelgeving met betrekking tot 2014 en 2015.  

c) De waardering van het Onderhanden werk DBC in relatie tot contractafspraken, in de registratie en 
waardering. 
Voor de (grondslag van de) waardering van het onderhanden werk per 31 december 2015 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. Het 
onderhanden werk is onderdeel van de prognosemodellering van Zuyderland Geestelijke 
Gezondheidszorg BV en afgehandeld conform de hierboven beschreven methodiek. 

d) Het bedrag dat voortvloeit uit de overgangsregeling NHC, zoals opgenomen in de omzet en 
waarvan goedkeuring door de NZa van het door Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg BV 
berekende bedrag nog niet heeft plaatsgevonden. 
Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg BV heeft de berekening van de vergoeding uit hoofde van 
deze regeling gemaakt in lijn met de beleidsregels en nadere aanwijzingen terzake en gaat uit van 
definitieve vaststelling en verrekening van de huidige opgenomen positie. De inschatting sluit aan bij 
de in het formulier van NZA berekende nacalculatie. De wijze van berekening van deze (en dergelijke) 
nacalculatie-posten kent een bestendige gedragslijn. Waar van toepassing is rekening gehouden met 
de effecten van overproductie.  

Afsluitend 
De onzekerheden bij de hiervoor genoemde factoren versterken elkaar. De in deze jaarrekening 2015 
uitgewerkte en onderbouwde schattingen kunnen derhalve in de realisatie afwijken. De uiteindelijke 
uitkomsten zullen blijken uit de eindafrekeningen met de zorgverzekeraars en kunnen materieel 
afwijken van de in deze jaarrekening opgenomen bedragen gebaseerd op de beste schatting.  

Grondslagen inzake Sociaal Domein 

Bij het bepalen van de Wmo-omzet en of Jeugdwet-omzet heeft Zuyderland Geestelijke 
Gezondheidszorg BV de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals 
onderstaand opgenomen.  
Met ingang van 2015 is als gevolg van de transitie een deel van de toenmalige AWBZ en ZvW zorg 
overgeheveld van de zorgkantoren respectievelijk de zorgverzekeraars naar de gemeenten 
(‘decentralisatie’).  
Als gevolg van deze decentralisatie en toename van gemeentelijke contractpartijen is er voor 2015 
sprake van een bepaalde mate van omzet onzekerheid. Overeenkomstig de landelijke en 
gemeentelijke uitingen van de overheid heeft hierbij continuïteit van zorgverlening voorop gestaan. Dit 
heeft gevolgen die leiden tot inherente onzekerheden en schattingsrisico's in deze omzet van 
instellingen, die naar beste weten zijn geschat door de Raad van Bestuur van Zuyderland Geestelijke 
Gezondheidszorg BV en verwerkt in de jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten kunnen leiden 
in volgend jaar.  
Hieraan ligt een aantal zaken ten grondslag, waaronder het feit dat per gemeente andere producten 
zijn afgesproken en separate voorwaarden gelden (tijdige aanwezigheid van een geldige beschikking, 
woonplaatsbeginsel, feitelijke zorglevering, zelfindicatie door medewerkers, retourberichten iWmo, 
overeengekomen social return afspraken, etc.). Daarbij in acht nemend dat het grootste deel van de 
opbrengst bij de gemeenten, namelijk omzet vanuit de jeugdwet (jeugd GGZ) met betrekking tot 
Gemeenten Zuid (18 gemeenten die gezamenlijk contracteren) gedekt is door een afgesproken 
garantiebudget  in 2015. 
   
Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening resp. landelijke verantwoording van de zorg aan 
alle gemeenten waar de stichting  een contracteringsrelatie mee heeft op basis van het landelijke IZA-
protocol. Deze landelijke afspraak is gevolgd door de jeugd regio Zuid en voor de Wmo ook door de 
samenwerkende gemeenten Sittard Geleen. Voor de jeugdregio’s heeft Gemeente Maastricht 
(namens de 18 Gemeenten Zuid) een  afrekening opgesteld die in lijn is met de verantwoorde omzet 
in de jaarrekening. Voor wat betreft de regio Midden is deze afrekening nog niet ontvangen.  Voor wat 
betreft de kleinere verantwoordingen ten aanzien van inloop en dagbesteding is een aantal 
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vaststellingen ontvangen, echter nog niet van alle gemeenten. De Raad van Bestuur heeft deze 
mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening waar mogelijk en wijst 
op het resterende inherente risico terzake, hetgeen zou kunnen leiden tot nagekomen financiële 
effecten in 2016 of later. 

Overheidssubsidies 
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra 
er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat Zuyderland Gezondheidszorg 
BV zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van gemaakte 
kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde 
periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie voor de kosten van een 
actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur 
van het actief.  

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 
Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg BV heeft voor haar werknemers een toegezegde 
pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde 
leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de 
jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Zuyderland Gezondheidszorg BV. De 
verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn.  
De aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn te betalen premie wordt als last in de winst- en 
verliesrekening verantwoord en, voor zover de aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn te betalen 
premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen. Zuyderland 
Geestelijke Gezondheidszorg BV heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het 
geval van een tekort bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het voldoen van toekomstig 
hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende 
premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.  
Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort 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. In juni 2015 bedroeg de dekkingsgraad 102%. Het vereiste niveau van de 
dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan 
te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te 
verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. 

Belastingen 
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en 
latente belastingen. De belastingen worden in de resultatenrekening opgenomen, behoudens voor 
zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, 
in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt. De over het boekjaar verschuldigde 
en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over 
het boekjaar, berekend aan de hand van belasting tarieven die zijn vastgesteld op de verslagdatum, 
dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over 
voorgaande jaren verschuldigde belasting. 

Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg BV vormt tezamen met de groepsmaatschappijen Stichting 
Zuyderland Medisch Centrum, Holding ZMS BV, Parking Atrium BV, Maasland Urologica BV, Orbis 
Mooi BV, Orbis Vigor BV, BV Exploitatie Zorgboulevard, Gynaecologisch Centrum Orbis BV (tot 15 
december 2015), Stichting Zuyderland Zorg, Zuyderland Zorgcentra BV, Zuyderland 
Jeugdgezondheidszorg BV, Zuyderland Thuiszorg BV, Zuyderland Wijkgebouwen BV en Zuyderland 
Huishoudelijke Hulp BV een fiscale eenheid voor de heffing van omzetbelasting. De omzetbelasting is 
in elk van de vennootschappen opgenomen voor dat deel dat de desbetreffende entiteit als zelfstandig 
belastingplichtige verschuldigd zou zijn. 
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Zuyderland GGZ BV heeft een zogenaamde zorgvrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Om voor 
deze vrijstelling in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 
- werkzaamhedentoets: op basis van artikel 5, lid 1, sub c, onderdeel 1 VPB 1969 zijn ‘lichamen 

welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend werkzaamheden verrichten welke bestaan uit het 
genezen, verplegen of verzorgen van zieken, kraamvrouwen, mensen met een verstandelijke of 
lichamelijke beperking, wezen of ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen’ vrijgesteld van 
vennootschapsbelasting.  

- winstbestemmingstoets: wanneer het lichaam winst behaalt, dient de winst uitsluitend ten goede 
te kunnen komen aan een vrijgesteld lichaam dat aan eerder vermelde voorwaarden voldoet of 
aan een algemeen maatschappelijk belang. 

Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te 
ontvangen) en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) rente. Rentebaten en 
rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met 
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2015 

ACTIVA 

  

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt : 31-dec-15 01-jan-15

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 70.531 74.524

Machines en installaties 13.629 15.352

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 371.569 473.832

Totaal materiële vaste activa 455.729 563.708

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : 31-dec-15 01-jan-15

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2015 563.708 682.400

Bij: investeringen (incl. investeringen Onder Handen Projecten) 27.998 13.226

Af: afschrijvingen 135.977 131.918

Boekwaarde per 31 december 2015 455.729 563.708

2. Financiële vaste activa 

De specificatie is als volgt : 31-dec-15 01-jan-15

€ €

Te verrekenen afschrijvingen inzake buiten gestelde materiële vaste activa 151.410 227.115

Totaal financiële vaste activa 151.410 227.115

Te verrekenen afschrijvingen inzake buiten gebruik gestelde materiële vaste activa: 2015

€

Boekwaarde per 1 januari 2015 227.115

Af: afschrijvingen 2015 75.705

Boekwaarde per 31 december 2015 151.410

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de 
WTZi-meldingsplichtige vaste activa en de WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt 
verwezen naar het mutatieoverzicht onder 1.6.  

Toelichting:
De post te verrekenen afschrijvingen inzake buiten gebruik gestelde materiële vaste activa heeft 
betrekking op de oudbouw PAAZ, die is overgeheveld van de vaste activa Maaslandziekenhuis naar 
Zuyderland GGZ BV. De boekwaarde van deze oudbouw komt in aanmerking voor de 
compensatieregeling vaste activa en wordt derhalve in 6 jaar (versneld) afgeschreven. De 
compensatie voor deze versnelde afschrijving (€76k per jaar) wordt bij Zuyderland GGZ BV in de 
omzet verantwoord. 
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3. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten

De specificatie is als volgt : 31-dec-15 01-jan-15

€ €

Onderhanden werk DBC's en DBC-zorgproducten GGZ 7.022.576 8.341.450

Af: ontvangen voorschotten Zorgverzekeraars 5.152.380 6.195.971

Af: voorziening onderhanden projecten DBC's GGZ 340.563 749.919

Totaal onderhanden werk 1.529.633 1.395.560

Toelichting:
Het saldo onderhanden werk betreft de onderhanden zijnde DBC's Geestelijke Gezondheidszorg 
per 31 december 2015 gewaardeerd op basis van afgeleid product. De ontvangen voorschotten van 
de zorgverzekeraars zijn op dit bedrag in mindering gebracht.  

De daling van het onderhanden werk DBC’s en DBC zorgproducten GGZ ten opzichte van 2014 
wordt voornamelijk veroorzaakt door de overheveling van de Jeugd GGz (ZVW) naar het Sociaal 
domein (Gemeenten). Dit is zichtbaar bij zowel de Onderhanden werk DBC’s als bij de ontvangen 
voorschotten van Zorgverzekeraars. Als gevolg van deze wijziging in bekostigingssytematiek bij 
Gemeenten Zuid is de bevoorschotting van deze gemeenten niet zichtbaar in deze rubriek. 

Het saldo van de voorziening onderhanden projecten DBC’s GGZ bedraagt €341k. Deze 
voorziening is voornamelijk opgenomen ter dekking van overproductie op basis van de 
schadelastprognose waarbij de verwachte eindwaarde van de productie per verzekeraar hoger is 
dan de gecontracteerde waarde. De voorziening onderhanden projecten DBC’s GGZ daalt als 
gevolg van de afrekening van schadelastjaar 2013 en realisatiecijfers en verwachtingen ten aanzien 
2014 en 2015. Per saldo stijgt het totaal onderhanden werk met €134k voornamelijk als gevolg van 
de gedaalde voorziening onderhanden projecten. 
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4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot

t/m 2012 2013 2014 2015 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 1.429.026 93.052 -5.606 0 1.516.472

Financieringsverschil boekjaar 0 0 -96.525 -96.525

Correcties voorgaande jaren 583.915 -19.722 8.951 0 573.144

Betalingen/ontvangsten -2.012.941 -73.330 -3.345 0 -2.089.616

Sub-totaal mutatie boekjaar -1.429.026 -93.052 5.606 -96.525 -1.612.997

Saldo per 31 december 0 0 0 -96.525 -96.525

Stadium van vaststelling (per erkenning):

Geestelijke Gezondheids Zorg (AWBZ) c c c a

Geestelijke Gezondheids Zorg (zorgverzekeringswet) c c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars/ zorgkantoren

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-15 01-jan-15

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 0 0

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 96.525 5.606

-96.525 -5.606

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2015 2014

€ €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 905.210 2.115.586

Af: ontvangen voorschotten 1.001.735 2.121.192

Af: gefactureerde DBC's / DBC-zorgproducten 0 0

Af: overige ontvangsten 0 0

Totaal financieringsverschil -96.525 -5.606

Toelichting:
De schuld uit hoofde van financieringsoverschot (€ 96.525,-) is het gevolg van correcties over 
voorgaande jaren. Alle overige financieringstekorten dan wel overschotten zijn inmiddels 
afgewikkeld. 
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5. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt : 31-dec-15 01-jan-15

€ €

Vorderingen op debiteuren 4.364.840 7.045.659

Nog te factureren omzet DBC's 592.329 603.400

Overige vorderingen 337.592 431.964

Rekening-courant met overige Zuyderland organisatie-onderdelen 1.420 896.629

Vooruitbetaalde bedragen 609 4.958

Nog te ontvangen bedragen 94.491 160.920

Totaal vorderingen en overlopende activa 5.391.281 9.143.530

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt : 31-dec-15 01-jan-15

€ €

Bankrekeningen 1.878.174 547.498

Kassen 2.516 3.580

Totaal liquide middelen 1.880.690 551.078

Toelichting:
Vorderingen op debiteuren: de daling van het saldo per eind 2015 wordt veroorzaakt doordat 
vorderingen uit hoofde van opbrengstverrekeningen 2012 van verschillende zorgverzekeraars, die 
eind 2014 op de balans stonden, gedurende 2015 zijn ontvangen. 
De voorziening betreffende incourante debiteuren die in aftrek op de vorderingen is gebracht, 
bedraagt € 13k (in 2014 bedroeg deze voorziening € 15k). 

Nog te factureren omzet DBC’s: dit betreffen gesloten maar nog niet gefactureerde DBC’s. Het 
saldo ligt in lijn met 2014. 

Overige vorderingen: de daling wordt veroorzaakt door lagere vorderingen ten aanzien van de 
beschikbaarheidsbijdragen.  

Rekening-courant met overige Zuyderland organisatie-onderdelen: de renteberekening over het 
rekening-courantsaldo vindt plaats op basis van 1-jaars Euribor + 0,5%. Maandelijks vindt er een 
afrekening van de rekening-courant posities tussen de Zuyderland entiteiten plaats.

Nog te ontvangen bedragen: het saldo ultimo 2015 betreft de nog te factureren productie aan 
derden. 
  
Alle vorderingen hebben een kortlopend karakter (< 1 jaar). 

Toelichting:
Het saldo op de bankrekeningen is het saldo na verrekeningen met overige Zuyderland organisatie-
onderdelen. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de organisatie. 
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PASSIVA 

7. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-15 01-jan-15

€ €

Kapitaal 18.000 18.000

Bestemmingsfondsen 209.744 189.532

Algemene en overige reserves 5.076.438 4.283.004

Totaal eigen vermogen 5.304.182 4.490.536

Mutatie Eigen Vermogen als gevolg van stelselwijziging:

01-jan-15

€

Eigen Vermogen per 31.12.2014 4.484.670

Mutatie als gevolg van harmonisatie grondslagen voorzieningen 5.866

Eigen Vermogen 31.12.2014 4.490.536

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven: Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

01-jan-15 bestemming mutaties 31-dec-15

€ € € €

Kapitaal 18.000 0 0 18.000

18.000 0 0 18.000

Bestemmingsfondsen

Het verloop is als volgt weer te geven: Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

01-jan-15 bestemming mutaties 31-dec-15

€ € € €

Bestemmingsfondsen 189.532 20.212 0 209.744

Totaal bestemmingsfondsen 189.532 20.212 0 209.744

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven: Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

01-jan-15 bestemming mutaties 31-dec-15

€ € € €

Algemene reserves: 4.283.004 793.434 0 5.076.438

Totaal bestemmingsfondsen 4.283.004 793.434 0 5.076.438

Toelichting:
Het bedrag van € 18k kapitaal bestaat uit 18.000 aandelen van nominaal € 1. 

Toelichting:
De  algemene reserve wordt gevormd op basis van het jaarlijkse vrije resultaat, dat niet wordt 
aangewend voor specifieke doeleinden. 
De mutatie eigen vermogen is het gevolg van het positief resultaat in 2015 (€ 814k). Als gevolg van 
de harmonisering van de waarderingsgrondslagen is in de beginbalans van het eigen vermogen een 
stelselwijziging betreffende de voorziening uitgestelde beloningen verwerkt waardoor het eigen 
vermogen met € 6k is gestegen. 
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8. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven: Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

01-jan-15 31-dec-15

€ € € € €

Voorziening reorganisatie- en veranderkosten 6.765 0 6.765 0 0

Voorziening reorganisatiekosten 2012 192.243 44.083 73.163 30.678 132.485

Voorziening regelingen GGZ 152.101 21.528 70.621 41.828 61.180

Voorziening voor uitgestelde personeelsbeloningen 166.681 28.826 0 0 195.507

Voorziening langdurig zieken 35.291 0 22.265 0 13.026

Voorziening reguliere PLB uren 579.541 82.150 0 0 661.691

Voorziening eenmalige bijschrijving 200 PLB uren 152.473 0 25.131 0 127.342

Totaal voorzieningen 1.285.095 176.587 197.945 72.506 1.191.231

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

31-dec-15

€

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 829.329

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 361.902

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 123.994

Toelichting:
Voorziening reorganisatie- en veranderkosten: deze voorziening diende ter dekking van de in 2009 
gestarte concern brede reorganisatie bij voormalig Orbis ten behoeve van de kosten voor een sociaal 
plan in verband met de afbouw van personeel. In 2015 hebben de laatste onttrekkingen aan deze 
voorziening plaatsgevonden.  

Voorziening reorganisatiekosten 2012: de voorziening reorganisatiekosten dient ter dekking van de 
kosten van de in 2012 doorgevoerde reorganisatie binnen GGZ als gevolg van landelijke 
bezuinigingsmaatregelen. De reorganisatie is nagenoeg volgens planning verlopen. De onttrekking 
heeft betrekking op de daadwerkelijk gemaakte kosten in 2015. De vrijval heeft betrekking op 
personeel dat in 2015 uit dienst is gegaan. De dotatie betreft een ophoging van de 
salarisgarantieaanvulling welke eind van het jaar is bijgesteld. De voorziening is nominaal 
gewaardeerd.  

Voorziening regelingen GGZ: de voorziening dient ter dekking van de frictiekosten van bovenformatief 
personeel en daarnaast voor afvloeiingsregelingen voor een beperkt aantal mensen. Als gevolg van 
beperking van de contracteerruimte door de zorgverzekeraars is het kostenniveau van Zuyderland 
GGZ BV aangepast om structurele verliezen te voorkomen. De onttrekking heeft betrekking op de 
daadwerkelijk gemaakte kosten in 2015. De vrijval heeft betrekking op personeel dat in 2015 uit dienst 
is gegaan De voorziening is nominaal gewaardeerd. 

Voorziening voor uitgestelde personeelsbeloningen: de voorziening uitgestelde personeelsbeloningen 
betreft de toekomstige verplichtingen die Zuyderland heeft inzake jubileumuitkeringen. De voorziening 
is opgenomen tegen contante waarde op basis van een rekenrente van 1,62% (in 2014 bedroeg de 
rekenrente 2,07%). In de berekening is tevens rekening gehouden met verwachte toekomstige 
salarisstijgingen en verwachte tussentijdse uitstroom van personeelsleden. 

Voorziening langdurig zieken: deze voorziening wordt gevormd ter dekking van de op de balansdatum 
bestaande verplichting inzake de loondoorbetaling van personeelsleden die per deze datum 
arbeidsongeschikt zijn. De voorziening is berekend tegen 100% salariskosten in het eerste jaar en 
70% in het tweede jaar, verhoogd met sociale lasten. De voorziening is nominaal gewaardeerd.

Voorziening reguliere PLB uren: er is een voorziening getroffen voor de reeds opgebouwde PLB 
rechten van alle medewerkers. De voorziening is nominaal gewaardeerd. 

Voorziening éénmalige bijschrijving 200 uren m.b.t. het Persoonlijk Levensfase Budget (PLB): de 
voorziening persoonlijk levensfase budget (PLB) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO 
verplichting in het kader van de overgangsregeling 45 tot en met 49 jarigen. Bij de bepaling van de 
omvang van de voorziening is op basis van ervaringscijfers rekening gehouden met het 
personeelsverloop. De voorziening is opgenomen tegen contante waarde (op basis van een 
rekenrente van 1,62%; in 2014 bedroeg de rekenrente 2,07%). 
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De  

  

Meerjarige financiële verplichtingen 
Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg BV heeft in 2010 en 2012 contracten afgesloten met Pink 
Roccade inzake licenties, onderhoud en beheer ten aanzien van Psygis Quarant, het electronisch 
patiënten dossier van Zuyderland GGZ. Deze contracten zijn afgesloten met een looptijd van 5 jaar en 
de jaarlijkse verplichting bedraagt €388k. Tevens heeft Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg BV 
in 2012 een huurcontract met Woonpunt afgesloten voor 20 jaar met een jaarlijkse verplichting van 
€220k betreffende de huur van het Hostel.  

9. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt : 31-dec-15 01-jan-15

€ €

Belastingen en sociale premies 762.315 718.497

Schulden inzake pensioenen 72.048 91.881

Nog te betalen salarissen 51.268 39.468

Vakantiegeld 542.487 545.594

Vakantiedagen 280.156 252.205

Overige schulden 113.485 66.918

Nog te betalen kosten 873.383 1.485.191

Vooruitontvangen opbrengsten 24.109 0

Rekening-courant met overige Zuyderland organisatie-onderdelen 97.554 2.900.000

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 2.816.805 6.099.754

10. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Specificatie meerjarige financiële verplichtingen naar looptijd:

Aantal 2015 2014 2013 t/m 2012 Totaal

€ € € € €

Contracten met looptijd => 5 jaar 3 0 0 0 606.000 606.000

Totaal 3 0 0 0 606.000 606.000

Contracten afgesloten in

Toelichting:

Overige schulden: de stijging van het saldo wordt veroorzaakt door vooruit ontvangen 
subsidiegelden waarvan de definitieve toekenning nog moet plaatsvinden.

Nog te betalen kosten: de daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een eenmalige doorbelasting 
in 2014 van €600k die samenhangt met de verrekening van de kapitaallasten van de Paaz. Deze 
verrekening is in 2014 resultaatneutraal doorgevoerd. 

Rekening-courant met overige Zuyderland organisatie-onderdelen: Het saldo per ultimo boekjaar 
betreft de rekening-courant schuld aan Stichting Zuyderland Medisch Centrum. Deze intercompany 
rekening-courant lening bestond eind 2014 uit een structurele lening en bedroeg €2,9mln. Doordat 
Zuyderland GGZ BV voldoende liquide middelen heeft opgebouwd in 2015 is de structurele lening 
eind 2015 verlaagd naar €0 en resteert enkel een variabel deel. De variabele rekening-courant 
posities tussen de Zuyderland entiteiten worden periodiek afgerekend. 
De rente berekening over het structurele rekening-courant saldo vindt plaats op basis van 1-jaars 
euribor + 0,5%. 

Alle schulden hebben een kortlopend karakter. 
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Onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens vakantie 
In de afgelopen periode zijn er landelijk meerdere gerechtelijke uitspraken gedaan over het recht op 
onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens vakantie. Gelet op de onduidelijkheid over de reikwijdte van 
de jurisprudentie en gezien het feit dat Zuyderland geen toezeggingen heeft gedaan naar 
medewerkers, is hiervoor ultimo 2015 geen voorziening opgenomen in de balans. 

Aansprakelijkheden
Zuyderland GGZ BV kent geen zelfstandige kredietfaciliteit maar wordt via rekening courant 
gefinancierd vanuit de groep, met als oorspronkelijk kredietnemers Stichting Zuyderland Medisch 
Centrum en Zuyderland Zorgcentra BV. Overeenkomstig de afgesloten kredietovereenkomst met het 
bankenconsortium (ING, ABN AMRO, Rabobank en BNG) treedt Zuyderland GGZ BV op als garant 
en kan indien opportuun door de bank aangesproken worden om alle verplichtingen van de 
oorspronkelijke kredietnemers aan de banken na te komen, als ware het verplichtingen van de entiteit 
zelf. Er zijn momenteel geen indicaties dat Zuyderland GGZ BV aangesproken zal worden. 

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 2015 is gecommuniceerd. 

Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 is nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond 
over 2015. Zuyderland GGZ BV 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 2015, maar toegelicht als niet uit de balans blijkende 
verplichting. 

Financiële instrumenten 

Algemeen 
Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg BV maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van 
uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstelt aan kredietrisico, renterisico en 
kasstroomrisico en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft Zuyderland een beleid 
inclusief een stelsel van limieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare 
ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de 
instelling te  beperken. Dit beleid wordt ingezet op concern niveau. Zuyderland GGZ BV zet geen 
afgeleide financiële instrumenten in.  

Kredietrisico
Zuyderland GGZ BV loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële 
vaste activa, debiteuren en overige vorderingen, liquide middelen. Het kredietrisico is geconcentreerd 
bij 3 tegenpartijen voor een totaalbedrag van € 6,9 mln. De hoogste vordering bedraagt € 3,9 mln. Met 
deze verzekeraar bestaat een lange relatie en deze heeft altijd aan haar betalingsverplichting voldaan. 

Rentekasstroomrisico 
Zuyderland GGZ BV loopt beperkt rente- en kasstroomrisico. Rentedragende vorderingen en schulden 
zijn beperkt tot rekening courant verhoudingen met overige Zuyderland organisatie-onderdelen en de 
doorbelaste rentekosten die betrekking hebben op het vastgoed dat Zuyderland GGZ BV betrekt van 
St. Zuyderland Medisch Centrum. 
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Liquiditeitsrisico 
Zuyderland bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitbegrotingen, welke op 
concern niveau worden opgesteld. Het management ziet erop toe dat voor de instelling steeds 
voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Voor een 
overzicht van de op 31 december 2015 niet contant gemaakte contractuele verplichtingen, zie de 
toelichting van niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen. Zuyderland GGZ BV loopt geen 
liquiditeitsrisico als gevolg van afgeleide financiële instrumenten. 

Reële waarde 
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder 
vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële 
waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van 
de boekwaarde. 
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1.6  Mutatieoverzicht materiële en financiële vaste activa  

1.6.1  Mutatieoverzicht materiële vaste activa 

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2015

- aanschafwaarde 79.852 17.227 791.123 0 0 888.202

- cumulatieve afschrijvingen 5.328 1.875 317.291 0 0 324.494

Boekwaarde per 1 januari 2015 74.524 15.352 473.832 0 0 563.708

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 27.998 0 0 27.998

- afschrijvingen 3.993 1.723 130.261 0 0 135.977

- terugname geheel afgeschreven activa

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -3.993 -1.723 -102.263 0 0 -107.979

Stand per 31 december 2015

- aanschafwaarde 79.852 17.227 819.121 0 0 916.200

- cumulatieve afschrijvingen 9.321 3.598 447.552 0 0 460.471

Boekwaarde per 31 december 2015 70.531 13.629 371.569 0 0 455.729

Afschrijvingspercentage 5,0% 5,0% 10%,20% nvt nvt
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1.6.2 Mutatieoverzicht financiële activa

  

Vorderingen op

participanten en

op maatschappij-

en waarin wordt Vordering op Te verrekenen

Deelnemingen Vorderingen op deelgenomen grond van afschr.inz.

in groepsmaat- Overige groepsmaat- (overige Overige compensa- buiten gebruik Totaal

schappijen deelnemingen schappijen deelnemingen) effecten tieregeling gestelde MVA

€ € € €

Boekwaarde per 1 januari 2015 0 0 0 0 0 0 227.115 227.115

Kapitaalstortingen 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultaat deelnemingen 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangen dividend 0 0 0 0 0 0 0 0

Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangen dividend / aflossing leningen 0 0 0 0 0 0 0 0

(Terugname) waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0 75.705 75.705

Amortisatie (dis)agio 0 0 0 0 0 0 0 0

Boekwaarde per 31 december 2015 0 0 0 0 0 0 151.410 151.410
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1.7 Toelichting op de resultatenrekening over 2015

BATEN 

11. Opbrengsten zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2015 2014

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 17.170.612 19.846.709

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 905.210 2.115.586

Opbrengsten Jeugdzorg 2.934.882 0

Opbrengsten Wmo 791.894 0

Totaal 21.802.598 21.962.295

12. Subsidies

De specificatie is als volgt : 2015 2014

€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 16.311 8.687

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 484.147 829.836

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 80.930 68.494

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten 171.685 110.726

Totaal subsidies 753.073 1.017.743

Toelichting:
De beschikbaarheidsbijdragen worden verstrekt ten behoeve van de opleidingen arts-assistenten en 
specialistische vervolgopleidingen GGZ. De lagere opbrengsten in 2015 worden veroorzaakt 
doordat in 2014 een subsidieopbrengst inzake voorgaande jaren verwerkt is.  

De stijging van de subsidiegelden in 2015 wordt veroorzaakt door een additionele toekenning ten 
behoeve van preventie ambulante groepen kinderen en jeugdigen.  

Toelichting:
Na de transitie van de Jeugd GGz naar Gemeenten en de ontvlechting van de AWBZ bestaan de 
opbrengsten in 2015 uit opbrengsten zorgverzekeringswet, opbrengsten Wet langdurige zorg en 
opbrengsten uit hoofde van de jeugdwet en Wmo.  
De opbrengsten zorgverzekeringswet bestaan voornamelijk uit opbrengsten uit DBC producten, met 
daarnaast opbrengsten uit de basis GGz en de LGGz. De daling van deze opbrengststroom wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de overheveling van de Jeugd GGz naar Gemeenten. De Wet 
langdurige zorg bestaat uit een deel van de voormalig AWBZ en heeft betrekking op cliënten die 
voornamelijk met overgangsrecht langdurig klinisch verblijven. De opbrengsten Jeugdwet en WMO 
hebben betrekking op de Jeugd GGz, de dagbesteding en inloop en worden vanaf 2015 bekostigd 
door Gemeenten. De daling in de opbrengsten wordt voornamelijk veroorzaakt door een iets lagere 
inzet van Fte’s, door een incidentele post in 2014 (verrekenbedrag) en door bezuinigingen in de 
Jeugd GGz en WMO. 
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LASTEN 

  

13. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt : 2015 2014

€ €

Overige dienstverlening 30.731 28.444

Overige opbrengsten 136.033 130.518

Overige baten 0 549.814

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 166.764 708.776

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt : 2015 2014

€ €

Lonen en salarissen 11.874.535 11.850.676

Sociale lasten 1.672.303 1.673.280

Pensioenpremie 1.016.984 1.127.314

Andere personeelskosten 430.449 432.410

Binnen Zuyderlandconcern verrekende personeelskosten 1.267.101 1.242.621

Subtotaal 16.261.372 16.326.301

Personeel niet in loondienst 235.835 217.165

Totaal personeelskosten 16.497.207 16.543.466

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden 212 215

Toelichting:
De overige opbrengsten hebben betrekking op enerzijds inkomsten dagbesteding, die middels 
persoonsgebonden budgetten worden vergoed en anderzijds doorberekende personele kosten aan 
derden.  
De daling van de overige baten wordt veroorzaakt door een incidentele vrijval van 
financieringsresultaat in 2014.   

Toelichting:
Bij lonen en salarissen zijn de brutokosten aangegeven. De aan derden doorberekende kosten zijn 
opgenomen bij de bedrijfsopbrengsten (overige opbrengsten). De personele bezetting betreft alle 
werknemers inclusief oproepkrachten, doch exclusief stagiaires, BVP-leerlingen, specialisten in vrij 
beroep, consulenten, overig ingehuurd personeel, vrijwilligers en intern doorberekende 
personeelsleden. De binnen Zuyderland doorberekende personeelskosten hebben betrekking op de 
in rekening gebrachte kosten door de ondersteunende en faciliterende organisatie-onderdelen van 
het Zuyderland.  
De personeelskosten 2015 zijn lager dan in 2014, hetgeen voornamelijk veroorzaakt wordt door een 
lagere gemiddelde bezetting in 2015.  
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15. Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa

De specificatie is als volgt : 2015 2014

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 135.977 131.918

- financiële vaste activa 75.705 75.705

Totaal afschrijvingen 211.682 207.623

Binnen Zuyderlandconcern verrekende afschrijvingskosten 721.377 1.301.258

Intern doorberekende immateriële vaste activa 10.605 10.605

Intern doorberekende materiële vaste activa 259.094 259.094

Totaal afschrijvingen 1.202.758 1.778.580

16. Overige bedrijfskosten en bijzondere lasten

De specificatie is als volgt : 2015 2014

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 228.756 231.617

Algemene kosten 981.055 983.466

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 210.144 197.421

  

Onderhoud en energiekosten:   

- Onderhoud 26.771 40.515

- Energie gas 49.449 64.031

- Energie stroom 38.996 38.184

- Energie transport en overig 15.798 -30.044

Subtotaal 131.014 112.686

  

Huur en leasing 394.674 391.608

Binnen Zuyderlandconcern verrekende bedrijfskosten 1.417.766 1.420.708
Overige lasten 10.271 0

Totaal overige bedrijfskosten 3.373.680 3.337.506

Toelichting:
De post afschrijvingen van de financiële vaste activa heeft betrekking op de versnelde afschrijving 
van de oudbouw PAAZ, welke middels de compensatieregeling vaste activa vergoed wordt. 

De binnen Zuyderland concern verrekende afschrijvingskosten hebben betrekking op door andere 
Zuyderland organisatieonderdelen in rekening gebrachte afschrijvingskosten. Deze zijn gedaald ten 
opzichte van 2014 als gevolg van een éénmalige doorberekening in 2014 van kapitaalslasten vanuit 
Stichting Zuyderland Medisch Centrum (€ 601K) aan Zuyderland GGZ als gevolg van het verwerken 
van de NZa beschikking ten aanzien van de kapitaallasten PAAZ. 

Toelichting:

Algemene kosten: de lagere algemene kosten worden voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten 
mobiele telefonie als gevolg van een nieuw afgesloten contract en anderzijds de hogere 
accountantskosten in het kader van controle jaarrekening en zelfonderzoek. 

Patiënt- en bewonersgebonden kosten: De stijging van deze kosten wordt voornamelijk veroorzaakt 
door hogere kosten bij activiteiten buiten instelling. Dit betreft met name externe gastplaatsingen. 

Onderhoud en energiekosten: het negatieve saldo op energie transport en overig in 2014 is het 
gevolg van een afrekening over voorgaande jaren. 

De binnen Zuyderlandconcern doorberekende bedrijfskosten hebben betrekking op de in rekening 
gebrachte kosten door de ondersteunende en faciliterende organisatie-onderdelen van het 
Zuyderlandconcern.  
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18. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
Voor een overzicht van uit collectieve middelen gefinancierde topinkomens wordt verwezen naar de 
geconsolideerde jaarrekening van Stichting Zuyderland Medisch Centrum en Stichting Zuyderland 
Zorg onderdeel 1.9 onderdeel 24. 

19. Honoraria accountant
Voor een overzicht van de accountantskosten voor het concern wordt verwezen naar de 
geconsolideerde  jaarrekening van Stichting Zuyderland Medisch Centrum en Stichting Zuyderland 
Zorg onderdeel 1.9 onderdeel 25.  

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

  

17. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt : 2015 2014

€ €

Rentebaten 0 90.176

Subtotaal financiële baten 0 90.176

Rentelasten 835.144 901.856

Subtotaal financiële lasten 835.144 901.856

Totaal financiële baten en lasten 835.144 811.680

Toelichting:
De rentelasten betreffen voornamelijk de door Stichting Zuyderland Medisch Centrum 
doorberekende rentekosten die betrekking hebben op het vastgoed van Stichting Zuyderland 
Medisch Centrum. Zuyderland GGZ BV huurt circa 6% van het vastgoed van de locatie Sittard en 
krijgt derhalve een zelfde percentage van de rentekosten doorbelast. De rentelasten zijn lager dan 
in 2014, voornamelijk als gevolg van aflossingen op de leningen.  
De rentebaten in 2014 betroffen de ontvangen rentevergoedingen van zorgverzekeraars, welke 
grotendeels betrekking hebben op voorgaande jaren. 
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21. Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 

Raad van Bestuur 

Origineel is ondertekend door de voltallige Raad van Bestuur. 

Drs. D.M.F. Jongen, voorzitter    Ing. C. Sterk, lid 

Drs. R.E.A. Goffin, lid      

Raad van Toezicht 

Origineel is ondertekend door de voltallige Raad van Toezicht. 

J.J. Verhaegen, voorzitter     Drs. L.R.M. Radix, lid 

Ir. J.G. Dopper, lid      Drs. E.G. Scholten, lid 

Drs. M.J.A. Eurlings, lid      Drs. A.J. Schuit RA, lid 

Prof. Dr. A.W. Heringa, lid     Prof. Dr. J.M.M. Bloemer, lid 

Dr. R. van Lambalgen, lid 
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2 OVERIGE GEGEVENS 

2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

De Raad van Bestuur van Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg BV heeft de jaarrekening 2015 
vastgesteld op 18 oktober 2016. 
      
De door de Raad van Toezicht gemandateerde Auditcommissie van Zuyderland Geestelijke 
Gezondheidszorg BV heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd op 26 oktober 2016. 

2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming 

Niet van toepassing. 

2.3 Resultaatbestemming 

Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen conform geldende regelgeving.

2.4 Gebeurtenissen na balansdatum 

Niet van toepassing.

2.5 Nevenvestigingen 

Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg BV heeft geen nevenvestigingen. 
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3 CONTROLE VERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 








