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Stichting Pro Persona GGz

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming in duizenden euro's)

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 69.019 66.808

Vlottende activa

Voorraden 2 11 10

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 3 8.871 6.229

 DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 4 471 250

Debiteuren en overige vorderingen 5 33.294 38.186

Liquide middelen 6 23.910 16.686

Totaal vlottende activa 66.557 61.361

Totaal activa 135.576 128.169

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

PASSIVA

Eigen vermogen 7

Kapitaal 302 302

Bestemmingsfondsen 34.476 35.323

Algemene en overige reserves 7.818 7.818

Totaal eigen vermogen 42.596 43.443

Voorzieningen 8 9.919 12.998

Langlopende schulden 9 44.342 46.981

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 4 1.378 1.141

Overige kortlopende schulden 10 37.341 23.606

Totaal kortlopende schulden 38.719 24.747

Totaal passiva 135.576 128.169
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

Ref. 2019 2018

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 12 151.417 149.016

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 13 1.348 516

Overige bedrijfsopbrengsten 14 1.867 3.868

Som der bedrijfsopbrengsten 154.632 153.400

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 15 -122.554 -121.059

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16 -5.689 -5.938

Overige bedrijfskosten 17 -25.493 -25.958

Som der bedrijfslasten -153.736 -152.955

BEDRIJFSRESULTAAT 896 445

Financiële baten en lasten 18 -1.743 -1.854

RESULTAAT BOEKJAAR -847 -1.409

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

Onttrekking;
Bestemmingsfondsen -847 -1.409
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019 

(bedragen in duizenden euro's)

Ref. 2019 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 896 445

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 16 5.689 5.938

- mutaties voorzieningen 8 -3.079 -503

- boekresultaten afstoting vaste activa 0 0

2.610 5.435

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 2 -1 1

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 

DBC-zorgproducten 3 -2.642 -2.566

- vorderingen 5 4.892 5.831

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 4 16 -1.726

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken, 

behoudens rekening courant-krediet) 10 5.207 -639

- kortlopend bankkrediet 0 0

7.472 901

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 10.978 6.781

Ontvangen interest 18 18 25

Betaalde interest 18 -1.769 -2.182

Ontvangen dividenden 0 0

-1.751 -2.157

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 9.227 4.624

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -7.900 -4.258

Desinvesteringen materiële vaste activa 1 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -7.900 -4.258

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen (kasgeldleningen) 10 8.536 0

Aflossing langlopende schulden 9 -2.639 -2.639

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 5.897 -2.639

Mutatie geldmiddelen 7.224 -2.273

Stand geldmiddelen per 1 januari 6 16.686 18.959

Stand geldmiddelen per 31 december 6 23.910 16.686

Mutatie geldmiddelen 7.224 -2.273
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

De jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2019.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling
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Gezien bovenstaande toezegging is er geen sprake van materiële onzekerheid die ernstige twijfel kan doen rijzen of Stichting 

Pro Persona GGz haar activiteiten voort kan zetten en is derhalve de jaarrekening 2019 opgesteld uitgaande van de 

continuïteitsveronderstelling.

 - de verwachting dat vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW) de gemaakte kosten volledig vergoed zullen worden 

(aantoonbaarheid) en dat een continuïteitsbijdrage zal worden gedaan tussen 60-85% van de gemiste omzet; Nogmaals in de 

onderhandelingen wordt voor de “eerste ring” organisatie waar Stichting Pro Persona GGZ toe behoort door de klinische en 

acute voorzieningen, ingezet op 100% omzetvergoeding. 

 - inzake de Forensische Zorg (FZ) vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid,via  de DJI, maatregelen zijn gekomen (in 

ieder geval tot 1 juni 2020) om de zorgaanbieders van de forensische zorg financiële zekerheid te bieden, waaronder: extra 

kosten als gevolg van de coronacrisis worden vergoed, in geval van een significante omzetdaling als gevolg van de 

coronacrisis worden de forensische zorgaanbieders gecompenseerd en tijdelijke versoepeling van verantwoording die de 

continuïteit van zorglevering kunnen belemmeren. 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Dit uitgangspunt is onderbouwd met een analyse waarin de financiële impact van Corona is beoordeeld in relatie tot de 

continuïteitsveronderstelling. 

Voor een nadere toelichting op de consequenties van de uitbraak van de wereldwijde Covid-19 pandemie en de consequenties 

voor de instelling wordt verwezen naar paragraaf 5.1.9. 'Gebeurtenissen na balansdatum'. De impact op de omzet betreft  

“gemiste omzet” die niet meer ingehaald kan worden. Stichting Pro Persona GGz zit via GGZ Nederland in de voorste linie om 

toe te werken naar afspraken over tegemoetkoming in opbrengstderving (compensatie gemiste omzet) en  het vergoeden van 

extra kosten (materieel, huisvesting, hogere personele kosten door hoge ziekteverzuim, enz.).  Dit voor de afspraken tot 1 juni 

en na 1 juni 2020. 

De zorgverzekeraars, gemeenten, zorgkantoren en ministerie van Justitie en Veiligheid hebben aan de GGz sector laten weten 

hen te ondersteunen, waarbij de beschikbaarheid en continuïteit van zorg op langere termijn zo goed mogelijk geborgd wordt.

Bij het bepalen van de benodigde bekostiging voor de continuïteit in deze situatie zijn de bestaande afspraken voor 2020 

tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars het uitgangspunt. Hierbij houdt Stichting Pro Persona GGZ rekening met:

 - inzake de Wet Langdurig zorg (WLZ) de Zorgkantoren als doel hebben om een negatief effect van de coronacrisis op de 

financiële positie van de zorgaanbieder te neutraliseren, door middel van maatregelen van tijdelijke aard op de WLZ (in ieder 

geval van 1 maart tot 1 juni 2020)

 - de kern van de afspraak dat vanuit de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) de financiering van de omzet wordt doorgezet 

op het niveau van voor de corona crisis.  

Stichting Pro Persona GGz, Pompestichting en Indigo Gelderland e.o. B.V. behoren tot het Pro Persona-concern. Aan het 

hoofd van deze groep staat de Stichting Pro Persona Holding. Stichting Pro Persona GGz, Pompestichting en Indigo 

Gelderland e.o. B.V. zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van het Stichting Pro Persona Holding. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW) en de bepalingen van en 

krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Zorginstelling Stichting Pro Persona GGz is statutair gevestigd te Renkum, kantoorhoudende op het adres Wolfheze 2, 6874 

BE Wolfheze en is geregistreerd onder KvK nummer 41053219.

De belangrijkste activiteten zijn het bieden van geestelijke gezondheidszorg (zowel ambulant, in deeltijd als klinisch)  aan 

jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische problemen.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische 

kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
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Vergelijking met voorgaand jaar

Gebruik van schattingen

Verbonden rechtspersonen
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De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het 

voorgaande jaar.

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 toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De ter vergelijking opgenomen cijfers van balans en winst- en verliesrekening van het voorgaande jaar zijn op enkele posten 

geherrubiceerd om het inzicht en de vergelijkbaarheid van de cijfers te bevorderen.

Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf groepsverhoudingen, worden aangemerkt als verbonden partij.

Verder is ook het groepshoofd Stichting Pro Persona Holding aan te merken als verbonden partij.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa
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Bij de berekening van de afschrijving wordt geen rekening gehouden met restwaarde, omdat geen directe opbrengstwaarde 

wordt verwacht bij het einde van de looptijd.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve 

afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van  materiële vaste activa zijn 

gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

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.

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. 

Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van 

een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich 

naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is 

dat zij zich voordoen.

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.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting Pro Persona GGZ.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de 

economische levensduur. Op bedrijfsterreinen (zijnde grond) en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op 

materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De gehanteerde afschrijvingspercentages worden vermeld in de overzichten 

onder 5.1.6.

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is gebaseerd op nominale 

waarde, rekening houdend met de spaarmethodiek.

Vaste activa met een lange levensduur worden jaarlijks beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen 

of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde  niet terugverdiend zal worden. De 

terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde te vergelijken met de geschatte 

contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die naar verwachting zal worden gegeneerd. 

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs 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 de 

zorginstelling 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. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen 

worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Wanneer de boekwaarde 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 Pro Persona GGz heeft voor de (im)materiële vaste activa vastgesteld dat er geen aanwijzingen zijn tot een duurzame 

waardevermindering.

Vervreemding van vaste activa

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorraden

Financiële Instrumenten

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
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Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde.

Stichting Pro Persona GGz maakt geen gebruik van derivaten.

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde of de 

vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede verrichtingen. De productie van het 

onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo 

boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering 

gebracht. Tevens is een voorziening in mindering gebracht voor effecten zelfonderzoek en mogelijke overschrijdingen van 

contractwaarden in de contracten met zorgverzekeraars, gemeenten etc.  

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze worden 

door de instelling gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische kenmerken en risico’s van 

het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een apart instrument met dezelfde 

voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen en het gecombineerde 

instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening. 

Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide 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 instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste 

waardering.

In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in 

overeenstemming met het basiscontract.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Voorzieningen

Algemeen

Voorziening jubileumverplichtingen en gratificatie einde dienstverband

Voorziening langdurig zieken
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Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigen vermogensinstrumenten, 

worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders van deze instrumenten worden in mindering op het 

eigen vermogen gebracht na aftrek van eventueel hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de winst.

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een financiële verplichting, worden 

gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in 

de winst-en-verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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 beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen 

per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Jaarlijks wordt een herbeoordeling 

van uitgangspunten uitgevoerd.

De rentemutatie van voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde is verantwoord als dotatie aan de voorziening. De 

gehanteerde disconteringsvoet is 1,5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Stichting Pro Persona GGz

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten (door toepassing van de effectieve 

rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt). De 

vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten 

dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van 

verwachte oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op basis van een percentage oninbaar gekoppeld aan de ouderdom 

van een vordering.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante 

waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans 

en leeftijd, rekening houdend met een discontovoet van 1,5%.

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en direct opeisbare 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.

Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd tegen de contante 

waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De disconteringsvoet voor 

belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer. Hierin zijn de risico's waarmee bij het 

schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet betrokken.

De voorziening langdurig zieken wordt gevormd omdat een zorginstelling verplicht is om personeelsleden bij ziekte gedurende 

2 jaar het salaris door te betalen (het 1ste jaar 100% en het 2de jaar 70%). Tevens wordt rekening gehouden met te betalen 

transitievergoedingen. De voorziening is berekend op basis van de werkelijke loonkosten per persoon, rekening houdend met 

het ziektepercentage op 31-12-2019 van deze persoon. Daarnaast is bij de waardering rekening gehouden met de kans dat de 

zieke persoon in dienst blijft, maar niet terugkeert in het arbeidsproces. De voorziening is tegen de nominale waarde op de 

balans opgenomen.
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De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende 

schulden.

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 effectieverentemethode.

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties, 

e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. Per ultimo 2019 wordt de hoogte bepaald o.b.v. een spaarmethodiek 

rekening houdend met moment van het onderhoud en de onderhoudscyclus. In deze berekening worden de 

onderhoudswerkzaamheden mee genomen voor de komende 10 jaar. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Omzetbepaling ZVW

Onzekerheden omzetverantwoording in relatie tot landelijke problematiek en onzekerheden. 

Uitgangspunten
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Opbrengsten uit dienstverlening

Op basis van het controleplan is een ‘representerend’ zorgverzekeraar benoemd. Deze representerend zorgverzekeraar 

beoordeelt de uitgevoerde werkzaamheden en trekt een eindconclusie aangaande het uitgevoerde zelfonderzoek. De wijze 

waarop het zelfonderzoek financieel wordt afgewikkeld is niet opgenomen in het 'Controleplan zelfonderzoek cGGZ'. Op het 

moment van het opstellen van de jaarrekening is er een definitief positief oordeel van de representerend zorgverzekeraar over 

de uitvoering en de uitkomsten tot en met het schadelastjaar 2015.

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. 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 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.

Bij het bepalen van de omzet Zorgverzekeringswet DBC (inclusief basisGGZ en Langdurige GGZ) heeft Stichting Pro Persona 

GGz de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals onderstaand opgenomen.

Oorzaak en achtergrond systeemcomplexiteit

Binnen de GGz-sector heeft de dynamiek in het zorglandschap tezamen met de wetwijzigingen en interpretatie daarvan de 

afgelopen jaren tot veel onduidelijkheden geleid. Dit heeft onder andere geleid tot een Plan van aanpak verantwoording 

behandelingen en jaarrekeningen curatieve GGZ (NBA alert 32). Zorgverzekeraars en GGZ-aanbieders hebben gezamenlijk 

de conclusie getrokken dat beiden gebaat zijn bij een tijdig en juist inzicht in de rechtmatigheid van de declaraties per 

schadelastjaar. In 2015 is het initiatief genomen om een landelijk onderzoek op te stellen, genaamd 'Onderzoek controles 

cGGZ-2013', waarin alle declaraties ZVW met een openingsdatum in 2013 onderwerp van een rechtmatig- en 

doelmatigheidsonderzoek waren. Dit traject is de basis geweest voor het hierop aansluitende Zelfonderzoek cGGZ 2014, 2015, 

2016 en 2017. 

Zelfonderzoek naar rechtmatigheid declaraties

De generieke landelijke risico’s en onduidelijkheden zijn voor een belangrijk deel geadresseerd door de sector breed 

overeengekomen zelfonderzoeken over de schadelastjaren 2014, 2015, 2016 en 2017. Stichting Pro Persona GGz heeft voor 

aan alle  zelfonderzoeken deelgenomen.  De zelfonderzoeken 2014, 2015 en 2016 zijn in overeenstemming met de 

zorgverzekeraars afgerond. Het zelfonderzoek 2017 is conform het Controleplan Zelfonderzoek cGGZ 2017 onderhanden. Met 

de verwachte uitkomsten,alsmede een doorvertaling naar de jaren 2018 en 2019, is rekening gehouden bij de omzetbepaling in 

de jaarrekening.  
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Voor de (grondslag van de) waardering van het onderhanden werk per 31 december 2019 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: van de 

afgesloten contracten met zorgverzekeraars is de verwachting dat de onvermijdbare kosten om aan de contractuele 

verplichtingen te voldoen de verwachte voordelen uit de overeenkomst niet zullen overtreffen. Het onderhanden werk is 

onderdeel van de prognosemodellering van Stichting Pro Persona GGz.

De deelplafonds verschillen per contract en zijn afhankelijk van een aantal factoren. Voor een deel kan per balansdatum nog 

geen exacte inschatting gemaakt worden van de uitkomsten van deze contractafspraken. Voor de schadejaren 2017, 2018 en 

2019 is daarbij tevens sprake van wijzigingen in de productiemix door ambulantisering en inzet op zwaardere en intensievere 

vormen van behandeling, waardoor de met de zorgverzekeraars gemaakte afspraken niet altijd meer passend blijken te zijn. 

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 Stichting Pro Persona GGz van toepassing zijn.

De uitkomsten van het zelfonderzoek voor de jaren 2016 en 2017 (en voor 2018 en 2019 rekening houdend met gewijzigde 

wet- en regelgeving) zijn in detail vastgelegd.  Voor de (verwachte) uitkomsten van de zelfonderzoeken en contractrisico's  is 

bij onderhanden werk uit hoofde van DBC's en bij de vorderingen een voorziening voor terug te betalen omzet opgenomen. 

Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening is er nog geen akkoord voor de financiële afwikkeling van het zelfonderzoek 

2017 van de zorgverzekeraars. Die onzekerheid valt echter, gezien de totale omzet van Stichting Pro Persona GGz van  € 152 

miljoen, binnen de daarvoor gebruikelijke bandbreedtes van onze inschattingen. Stichting Pro Persona GGz acht het 

resterende risico voor de jaarrekening van een normaal niveau. De raad van bestuur verwacht geen significante correcties 

meer ten opzichte van de verantwoorde omzet, maar vanwege de genoemde onzekere elementen wordt het door Stichting Pro 

Persona GGz mogelijk geacht de uiteindelijke afwikkeling wel significant afwijkt van de gemaakte inschattingen.

De bijzonderheden (onzekerheden) bij de hiervoor genoemde factoren versterken en mitigeren elkaar. De in deze jaarrekening 

2019 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.

a)    Zelfonderzoek schadejaar 2016 en 2017 (incl. doorloop naar de schadelastjaren 2018 en 2019)

Onderstaand wordt de relevantie ervan voor de jaarrekening 2019 van Stichting Pro Persona GGz toegelicht: 

Met de uitkomsten van deze analyse en onze schadelastprognose is rekening gehouden bij de bepaling van de 

opbrengstverantwoording 2019, waarbij aanvullend rekening is gehouden met de veranderingen in regelgeving in 2019.

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). 

Voor de toerekening van de realisatie  van het schadelastjaar 2019 aan het boekjaar 2019 is gebruik gemaakt van de volgende 

aanpak:

1) De gerealiseerde omzet inzake DBC’s geopend in 2019 bestaat uit de omzet inzake DBC’s die reeds zijn gesloten (en deels 

reeds gefactureerd), alsmede uit omzet inzake DBC’s die per balansdatum nog onderhanden zijn.

2) Op basis van historische realisatiecijfers is het verhoudingscijfer bepaald voor de toerekening van de schadelastjaaromzet 

naar de twee betreffende boekjaren (2019 en 2020). 

3) Op basis van de in het boekjaar 2019 gerealiseerde omzet inzake DBC’s geopend in 2019 is met behulp van 

schadelastmonitor van Value Care een prognose voor het totale schadelastjaar 2019 opgesteld. Deze berekening heeft 

plaatsgevonden per verzekeraar (op contractniveau).

4) Door (per verzekeraar) de omzetprognose te confronteren met de geldende contractafspraken inzake het omzetplafond en 

de gemiddelde kosten per cliënt, is bepaald in hoeverre sprake is van overproductie en daarmee (deels) niet declarabele zorg.

5) Indien uit deze berekeningen is gebleken dat sprake is van (deels) niet declarabele zorg, dan is een deel van de financiële 

consequentie hiervan als correctie op de omzet van boekjaar 2019 in de jaarrekening verwerkt. Toerekening van de financiële 

consequentie heeft plaatsgevonden aan de hand van het bij punt 2 genoemde verhoudingscijfer. 

c)     De waardering van het Onderhanden werk DBC in relatie tot contractafspraken, in de registratie en waardering.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Stichting Pro Persona GGz

Stichting Pro Persona GGz heeft diverse contractafspraken gemaakt met de zorgverzekeraars die van invloed kunnen zijn op 

het totale schadelastplafond en de eventuele deelplafonds voor de schadejaren  2017 en 2018 en 2019.

Bij de omzetverantwoording is sprake van schattingsposten ten aanzien van ondermeer de toerekening aan boekjaren van uit 

de schadelastprognoses verwachte over- en onderproductie en contractrisico's per verzekeraar per contractdeel (bGGZ,sGGZ 

en lGGz) en de waardering van onderhanden behandelingen (Onderhanden Werk).

b)     Schadelast(deel)plafond(s) kunnen wijzigen als gevolg van diverse contractafspraken

Toelichting op de omzetverantwoording van boekjaar 2019
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Subsidies

Personele kosten

Ontslagvergoedingen

Pensioenen
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Overige opbrengsten

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de levering van 

goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. De overige bedrijfsopbrengsten bestaan 

uit subsidies en andere opbrengsten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met 

de inhoud van de overeenkomst.

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid 

bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter 

compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening 

opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. 

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de 

arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds 

betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor 

zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling.

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties en dergelijke) worden de verwachte lasten 

gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties wordt 

verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare 

schatting van de verplichting kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in 

aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen 

worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of 

arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor 

op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) 

aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden 

te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de 

beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De 

beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). 

Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening 

gebracht.

Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een uitkering 

als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft 

verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard 

van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt 

waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen 

worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Hierbij hoort ook een nieuwe berekening van de 

dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te 

gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover 

ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Stichting Pro Persona GGz 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 Stichting Pro Persona GGz. De verplichtingen, 

die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. 

Stichting Pro Persona GGz 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.
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Financiële baten en lasten

Vreemde valuta

5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

5.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT
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Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als kostprijs-hedges worden in dezelfde categorie 

ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit 

liquide middelen.

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.

Stichting Pro Persona GGz 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. Stichting Pro Persona GGz heeft daarom alleen de 

verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

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

In december 2019 bedroeg de dekkingsgraad 99,2% (bron PFZW). Voor PFZW geldt een vereiste dekkingsgraad van 124,4%.

Voor de uitvoering van de Wet Normering Topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en regelgeving 

inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

 In het bijgewerkte herstelplan van maart 2019 laat PFZW zien dat de beleidsdekkingsgraad eind 2027 weer op het vereiste 

niveau kan zijn. Dit is binnen de wettelijke hersteltermijn van 10 jaar. Zolang er niet genoeg geld in kas is, past PFZW dit plan 

elk jaar aan en legt het ter goedkeuring voor aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en 

groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest.

Transacties luidend in vreemde valuta’s worden in de betreffende functionele valuta (euro) omgerekend tegen de geldende 

wisselkoers op de transactiedatum.

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het 

opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening 

verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, 

worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Zolang een pensioenfonds onvoldoende reserves heeft, is een zogenoemd herstelplan van kracht. In dat plan laat het fonds 

zien hoe het in een periode van 10 jaar de financiële positie kan herstellen. Het plan gaat uit van berekeningen die moeten 

voldoen aan de regels van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Ieder jaar wordt het plan geactualiseerd en ter 

goedkeuring voorgelegd aan DNB.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt:

Bedrijfsgebouwen en terreinen 54.982 52.327

Machines en installaties 8.251 9.439

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.409 1.185

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 4.377 3.857

Totaal materiële vaste activa 69.019 66.808

2019 2018

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

Boekwaarde per 1 januari 66.808 68.488

Bij: investeringen 7.900 4.258

Af: afschrijvingen 5.689 5.740

Af: desinvesteringen 0 198

Boekwaarde per 31 december 69.019 66.808

Toelichting:

2. Voorraden 

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt:

Overige voorraden 11 10

Totaal voorraden 11 10

Toelichting:

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

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt:

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 42.561 39.130
Af: ontvangen voorschotten -33.690 -32.901

Totaal onderhanden werk 8.871 6.229
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De voorraad betreft voorraad Technisch Centrum en Winkel GGz. Er is geen vooziening voor incourante voorraden gevormd.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 

5.1.6.

Elk jaar wordt opnieuw beoordeeld of er ‘triggering events’ hebben plaatsgevonden met betrekking tot de waardering op van het vastgoed. 

Een triggering event kan leiden tot een eventuele impairment. Er hebben zich geen triggering events voorgedaan die zouden moeten leiden tot 

impairment. Daarnaast is vastgesteld dat de bedrijfswaarde hoger is dan de boekwaarde van het vastgoed. Er is derhalve geen impairment 

verricht. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / Wlz

t/m 2016 2017 2018 2019 totaal

Saldo per 1 januari -1.116 -25 250 0 -891

Financieringsverschil boekjaar 0 0 0 471 471

Betalingen/ontvangsten -415 0 -72 -487

Subtotaal mutatie boekjaar -415 0 -72 471 -16

Saldo per 31 december -1.531 -25 178 471 -907

Stadium van vaststelling (per erkenning):

WLZ verbindingskantoor Arnhem C C C A

WLZ verbindingskantoor Nijmegen C C C A

OFZ B B B A

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-19 31-dec-18

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 471 250

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 1.378 1.141

-907 -891

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2019 2018

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 21.242 21.965

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 20.771 21.715

Totaal financieringsverschil 471 250

5. Debiteuren en overige vorderingen

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren 12.662 20.667

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 15.088 9.378

Vorderingen op groepsmaatschappijen 4.594 7.575

Vordering UWV inzake transitievergoedingen 709 281

Overige vorderingen 235 273

Vooruitbetaalde bedragen 6 12

Totaal debiteuren en overige vorderingen 33.294 38.186

Toelichting:

In het saldo van de Debiteuren en overige vorderingen zijn geen vorderingen opgenomenmet een looptijd langer dan 1 jaar.

Vorderingen op debiteuren

Nominale waarde debiteuren 13.282 21.557

Af: voorziening dubieuze debiteuren -620 -890

12.662 20.667

884 4.005

Rekening-courant Indigo Gelderland e.o. B.V. 3.710 3.571

4.594 7.576
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Specificatie vordering op groepsmaatschappijen:

Rekening-courant Stichting Pro Persona Holding
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Stichting Pro Persona GGz

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

6. Liquide middelen

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt:

Bankrekeningen 23.889 16.657

Kassen 21 29

Totaal liquide middelen 23.910 16.686

Toelichting:
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De liquide middelen staan ter vrije beschikking
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Stichting Pro Persona GGz

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA

7. Eigen vermogen

31-dec-19 31-dec-18

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal 302 302

Bestemmingsreserves 0 0

Bestemmingsfondsen 34.476 35.323

Algemene en overige reserves 7.818 7.818

Totaal eigen vermogen 42.596 43.443

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

Kapitaal 302 0 0 302

Totaal kapitaal 302 0 0 302

Bestemmingsfondsen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

Reserve aanvaardbare kosten 35.323 -847 0 34.476

Totaal bestemmingsfondsen 35.323 -847 0 34.476

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019

Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene reserves 7.818 0 0 7.818

Totaal algemene en overige reserves 7.818 0 0 7.818
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Stichting Pro Persona GGz

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

1-jan-2019 31-dec-2019

Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening jubileumuitkering 2.301 20 135 0 2.186

Voorziening langdurig zieken 1.318 1.117 928 403 1.104

Voorziening groot onderhoud 9.379 728 935 2.543 6.629

Totaal voorzieningen 12.998 1.865 1.998 2.946 9.919

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

31-dec-2019

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 3.376

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 6.543

hiervan > 5 jaar 2.876

9. Langlopende schulden

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt:

Schulden aan kredietinstellingen 44.342 46.981

Totaal langlopende schulden 44.342 46.981

2019 2018

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari 49.620 52.259

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 2.639 2.639

Stand per 31 december  46.981 49.620

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 2.639 2.639

Stand langlopende schulden per 31 december 44.342 46.981

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 2.639 2.639

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 44.342 46.981

hiervan > 5 jaar 33.785 36.775

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht onder 5.1.7.

 - Gezamelijke hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen ter waarde van € 72,5 miljoen.
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De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen en de kredietfaciliteiten bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Stichting

Waarborgfonds voor de Zorgsector, ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. luiden als volgt:

 - Compte joint aansprakelijkheid van de entiteiten:  Stichting Pro Persona Holding, Stichting Pro Persona GGz en  Indigo Gelderland e.o. 

B.V.;.

 - Negative pledge/ pari passu en cross default verklaring van de entiteiten: Stichting Pro Persona Holding, Stichting Pro Persona GGz en 

Indigo Gelderland e.o. B.V.;.

 - Pandakte bedrijfsuitrusting, voorraden, boekvorderingen (eerste pandrecht) van de entiteiten: Stichting Pro Persona Holding, Stichting Pro 

Persona GGz en Indigo Gelderland e.o. B.V.;

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector, Staat der Nederlanden, Nederlandse 

Waterschapsbank N.V., ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V.  zijn per 15 maart 2019 overeengekomen dat de gedeelde zekerheden over 

gaan naar een verhaalsregeling zekerheidsrechten.

Stichting Pro Persona GGz voldoet aan de minimaal gestelde waarden van de door de BNG ratio's (berekend op basis van de 

geconsolideerde jaarrekening Stichting Pro Persona Holding minus de cijfers opgenomen in de enkelvoudige jaarrekening van 

Pompestichting: Solvabiliteitsratio > 20% en Debt Service Coverage Ratio > 1,3) en ING Bank N.V.  gestelde ratio's (berekend op basis van 

de geconsolideerde jaarrekening Stichting Pro Persona Holding: Solvabiliteitsratio > 18% en Budgetratio >15% ).
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Stichting Pro Persona GGz

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

PASSIVA

10. Overige kortlopende schulden

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt:

Schulden aan kredietinstellingen 8.536 0

Crediteuren 2.046 530

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 2.639 2.639

Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.103 5.104

Te betalen BTW 10 10

Schulden terzake pensioenen 111 233

Nog te betalen salarissen 88 38

Vakantiegeld 2.567 2.746

Vakantiedagen 2.717 2.725

Levensfasebudget (Lfb-uren) 6.984 6.652

Overige personeelskosten 1.037 922

Schulden aan groepsmaatschappijen 2.473 28

Schulden aan patiënten 1 1

Vooruitontvangen subsidies 577 4

Vooruitontvangen bedragen 427 485

Overige nog te betalen kosten 1.122 580

Nog te betalen interest 903 909

Totaal overige kortlopende schulden 37.341 23.606

Toelichting:

In het saldo van de overige kortlopende schulden zijn geen schulden opgenomen langer dan 1 jaar.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) maximale kasgeldfaciliteit 17,6 miljoen opgenomen 8,5 miljoen

De gestelde zekerheden voor deze kredietfaciliteit zijn toegelicht bij de Langlopende schulden onder 5.1.5.9

Rekening-courant Pompestichting 2.473 28

Overige kredietfaciliteiten:

ING Bank N.V. maximaal rekening courant krediet Committed 5 miljoen

De gestelde zekerheden voor deze kredietfaciliteit zijn toegelicht bij de Langlopende schulden onder 5.1.5.9
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Specificatie schulden kredietinstellingen:

Het maximale bankkrediet bij de ING Bank N.V.  is een gezamelijke faciliteit van Stichting Pro Persona Holding, Stichting Pro Persona GGz en 

Indigo Gelderland e.o. B.V.

Specificatie schulden aan groepsmaatschappijen:
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Stichting Pro Persona GGz

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

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

Huurverplichitngen

Stichting Pro Persona GGz heeft de volgende niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake huurcontracten:

ProPersona Arnhem 49 30-9-2021

ProPersona Nijmegen 14 onbepaalde tijd

ProPersona Nijmegen 34 31-5-2028

ProPersona Nijmegen 87 31-3-2024

ProPersona Tiel 820 1-6-2022

Propersona Veluwse Vallei 898 1-1-2025

Propersona Veluwse Vallei 66 30-4-2028

ProPersona MCZ 6 onbepaalde tijd

Bedrag aan huurverplichtingen per 31 december 2019:

hiervan < 1 jaar 1.991

hiervan > 1 jaar en < 5 jaar 5.605

hiervan > 5 jaar 431

Totaal 8.027

Obligoverplichting waarborgfonds voor de Zorgsector

Financiële instrumenten

Algemeen

Kredietrisico

Renterisico en kasstroomrisico
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Naam Locatie

bedrag             

per jaar

Resterende 

looptijd

Amsterdamseweg 17a, Arnhem

Eikstraat 30, Nijmegen

Parallelweg 26 Wolfheze

Achter de Valburg 2, Nijmegen

St. Annastraat 276, Nijmegen

Siependaallaan 3, Tiel

Willy Brandtlaan 20, Ede

Laan der Techniek 4-301, Veenendaal

Conform de voorwaarden in het Reglement van Deelneming van het Waarborgfonds van de Zorgsector (WfZ) heeft Stichting Pro Persona 

GGz een obligoverplichting van 3% van de restschuld van de door het WfZ geborgde leningen. Deze obligo is door het WfZ inroepbaar 

ingeval het risicovermogen van het WfZ minder dan het garantieniveau bedraagt. Ultimo 2019 bedraagt deze obligoverplichting voor Stichting 

Pro Persona GGz € 1,2 miljoen (2018: € 1,3 miljoen).

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake 

van een vast rentepercentage (direct of via een rente swap) over de gehele looptijd. De leningen worden in principe aangehouden tot het 

einde van de looptijd. Stichting Pro Persona GGz  heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om 

(tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Stichting Pro Persona GGz handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij 

elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan Stichting Pro Persona GGz 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.

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 96% (2018: 95%) geconcentreerd bij zorgverzekeraars/gemeenten. Op basis 

van de relatie van Stichting Pro Persona GGz met deze zorgverzekeraars/gemeenten en hun financiële posities wordt het kredietrisico beperkt 

geacht.

Stichting Pro Persona GGz bewaakt het kasstroomrisico door middel van opvolgende meerjaren liquiditeitsbegrotingen welke maandelijks 

worden geactualiseerd. Zo wordt er op toegezien dat er steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen 

voldoen; dan wel dat er tijdig een signaal wordt afgegeven wanneer mocht blijken dat er onvoldoende liquiditeiten zijn om aan de 

verplichtingen te kunnen (blijven) voldoen.

Stichting Pro Persona GGz maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die Stichting Pro 

Persona GGz blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

Fiscale eenheid omzetbelasting

Stichting Pro Persona GGz maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid omzetbelasting met de volgende instellingen Stichting Pro Persona

Holding, Pompestichting en Indigo Gelderland e.o. B.V. en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de fiscale

eenheid. Ultimo 2019 bedraagt de vordering van de fiscale eenheid € 16K (2018 een schuld van € 51K).
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Macrobeheersinstrument
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Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen 

bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het macrobeheersinstrument 

is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg, respectievelijk Aanwijzing 

Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren kan een Aanwijzing 

Macrobeheersinstrument van toepassing zijn.

Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks 

een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. 

Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het 

opvolgend jaar is gecommuniceerd.

Voor 2019 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op € 23.601,4 miljoen (prijsniveau 2018).

Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2019. Stichting Pro Persona 

GGz is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te 

kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2019.
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Stichting Pro Persona GGz

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

(bedragen in duizenden euro's)

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 2019

- aanschafwaarde 119.519 31.564 15.363 3.857 0 170.303

- cumulatieve afschrijvingen 67.192 22.125 14.178 0 0 103.495

 

Boekwaarde per 1 januari 2019 52.327 9.439 1.185 3.857 0 66.808

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 0 7.900 0 7.900

- gereedgekomen projecten 6.788 0 592 -7.380 0 0

- afschrijvingen 4.133 1.188 368 0 0 5.689

- 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) 2.655 -1.188 224 520 0 2.211

Stand per 31 december 2019 0

- aanschafwaarde 126.307 31.564 15.955 4.377 0 178.203

- cumulatieve afschrijvingen 71.325 23.313 14.546 0 0 109.184

Boekwaarde per 31 december 2019 54.982 8.251 1.409 4.377 0 69.019

Afschrijvingspercentage 0% - 10% 5% - 20% 5% - 10% nvt nvt
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Stichting Pro Persona GGz

5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2018

(bedragen in duizenden euro's)

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2018

Nieuwe 

leningen in 

2019

Aflossing 

in 2019

Restschuld 

31 december 

2019

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2019

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 2020

Gestelde 

zekerheden

ABN AMRO bank 15-mrt-96 6.625 30 Onderhands 3,99% 2.074 0 84 1.990 1.570 7 lineair 84 Waarborgfonds

NWB 28-mrt-01 6.353 30 Onderhands 3,76% 2.751 0 212 2.539 1.480 12 lineair 212 Waarborgfonds

BNG 1-apr-03 1.500 30 Onderhands 2,55% 750 0 50 700 450 14 lineair 50 Waarborgfonds

NWB 1-dec-04 4.200 30 Onderhands 1,95% 2.240 0 140 2.100 1.400 15 lineair 140 Waarborgfonds

NWB 28-mrt-08 18.000 30 Onderhands 1,51% 12.000 0 600 11.400 8.400 19 lineair 600 Waarborgfonds

ING Bank 1-aug-08 7.000 20 rentevast lening 2,60% 3.413 0 0 3.063 1.313 10 lineair 350 Onroerend goed

ING Bank 20-apr-09 7.650 30 rentevast lening 2,15% 5.228 0 0 4.973 3.698 20 lineair 255 Onroerend goed

NWB 6-jun-11 2.900 20 Onderhands 3,73% 1.885 0 0 1.740 1.015 12 lineair 145 Waarborgfonds

BNG 15-mei-12 15.700 30 Onderhands 4,90% 12.560 0 0 12.037 9.420 23 lineair 523 Waarborgfonds

NWB 1-okt-12 8.400 30 Onderhands 4,13% 6.720 0 0 6.440 5.040 23 lineair 280 Waarborgfonds

Totaal 49.620 0 2.639 46.981 33.785 2.639

 *1) Per 20 april 2019 is het rentepercentage voor deze lening gewijzigd in 2,15% (was 4,9%).
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Stichting Pro Persona GGz

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

BATEN

12. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

2019 2018

De specificatie is als volgt:

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 119.107 116.940

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 21.242 21.966

Opbrengsten Jeugdwet 6.978 5.893

Opbrengsten Wmo 287 348

Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies) 3.310 2.251

Overige zorgprestaties 493 1.618

Totaal 151.417 149.016

13. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

2019 2018

De specificatie is als volgt:

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 179 250

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

 - Subsidie Arbeidsmarktimpuls forensische zorg 103 0

 - Subsidie acute zorg GGZ 2019 825 0

 - WMO bijdrage inloop doven Riethorst te Ede 162 162

 - Overige subsidies 79 104

Totaal 1.348 516

14. Overige bedrijfsopbrengsten

2019 2018

De specificatie is als volgt:

Overige opbrengsten:

 - Opbrengsten winkel 101 151

 - Opbrengsten dagbesteding 226 226

 - Huuropbrengsten 557 714

 - Opbrengsten detachering 539 245

 - Overige diverse opbrengsten 444 2.532

Totaal 1.867 3.868
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Stichting Pro Persona GGz

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

LASTEN

15. Personeelskosten

2019 2018

De specificatie is als volgt:

Lonen en salarissen 85.418 87.190

Sociale lasten 13.313 12.055

Pensioenpremies 7.292 7.340

Andere personeelskosten 4.382 3.921

Subtotaal 110.405 110.506

Personeel niet in loondienst 12.149 10.553

Totaal personeelskosten 122.554 121.059

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: 1.263 1.321

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.263 1.321

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is nvt nvt

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

2019 2018

De specificatie is als volgt:

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 5.689 5.740

- desinvesteringen 0 198

Totaal afschrijvingen 5.689 5.938

17. Overige bedrijfskosten

2019 2018

De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 6.337 6.669

Algemene kosten 8.097 7.430

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 4.967 4.583

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 2.459 1.689

- Energiekosten 1.557 1.407

Subtotaal Onderhoud en energiekosten 4.016 3.096

Huur en leasing 2.029 1.934

Overige bijdragen overhead 1.736 1.688

Dotaties en vrijval voorzieningen -1.689 558

Totaal overige bedrijfskosten 25.493 25.958
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Stichting Pro Persona GGz

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2019

(bedragen in duizenden euro's)

18. Financiële baten en lasten

2019 2018

De specificatie is als volgt:

Financiële baten:

 - Rentebaten groepsmaatschappijen 18 25

Financiële lasten:

 - Rentelasten -1.761 -1.879

 - Rentelasten groepsmaatschappijen -2 0

Totaal financiële baten en lasten -1.743 -1.854

19. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

20. Honoraria accountant 

21. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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De WNT-verantwoording 2019 is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Pro Persona Holding 

(hoofd van het Pro Persona concern).

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 

bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Het overzicht van de honoraria van de accountant is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Pro Persona Holding 

(hoofd van het Pro Persona concern).
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5.1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Pro Persona GGz heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 12 mei 2020.

De raad van toezicht van de Stichting Pro Persona GGz heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering 

van 25 mei 2020.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
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De belangrijkste financieringsbronnen voor Stichting Pro Persona GGz zijn de Zorgverzekeringswet (ZVW), de  Wet Langdurige Zorg 

(WLZ),  de Forensische Zorg (FZ) en de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO). In het kader van het waarborgen van de continuïteit van 

Stichting Pro Persona GGz zijn vanuit alle financieringsbronnen reeds continuïteitstoezeggingen gedaan, die hieronder zijn uitgewerkt. 

De juridische status/hardheid van deze toezeggingen is nog onderhanden en moet dan ook  de komende periode nog concreter kunnen 

worden. 

Ook is er een beleidsregel door de NZa gepubliceerd (versie 1) over hoe ‘zorg op afstand bij corona’ gedeclareerd kan worden bij de 

meest gebruikte declaratietitels. Dit betekent voor Stichting Pro Persona GGz dat zorg digitaal plaats kan vinden in plaats van in de 

behandelkamer of op locatie van de zorginstelling, zoals via (beeld)bellen, email of chatten.

 - Zorgverzekeringswet (ZVW)

Zorgverzekeraars Nederland heeft in meerdere brieven laten weten zich in te zullen zetten voor een vergoeding van de noodzakelijke 

kosten en de intentie te hebben om ggz-instellingen niet in de problemen te laten komen als gevolg van de Corona-crisis:

 - brief 17 maart 2020 over instellingen in de basisinfrastructuur, 

 - brief 23 maart 2020 waarin helderheid wordt gegeven ten aanzien van aanbieders in de langdurige zorg,

 - brief 25 maart 2020 met algemene aankondiging van voorbereiding van ondersteuningsmaatregelen m.b.t. de zvw-zorg en 

 - brief 5 april 2020 met nadere duiding van de vormgeving van de ondersteuningsmaatregelen). 

De invulling van de ondersteuningsmaatregelen op het vlak van opbrengstderving, kostenvergoeding en liquiditeit  is op dit moment nog 

niet concreet uitgewerkt. Hierover worden door GGZ NL (in verbinding met haar leden) intensieve gesprekken gevoerd met 

Zorgverzekeraars Nederland. In de komende periode gaat meer concreetheid ontstaan over financiële steun. De verwachting is dat 

gemaakte kosten volledig vergoed zullen worden (aantoonbaarheid) en dat een continuïteitsbijdrage zal worden gedaan tussen 60-85% 

van de gemiste omzet. Voor instellingen met klinische en acute voorzieningen is genoemd dat tenminste 85% van de omzet vergoed 

gaat worden. Vanuit de branchevereniging wordt ingezet dat voor de instellingen met klinische en acute voorzieningen 100% van de 

omzet vergoed gaat worden. 

Coronacrisis

Algemeen

Gestelde regelingen en faciliteiten vanuit de overheid

In december 2019 kwamen vanuit China berichten over een besmettelijk virus (Covid-19). Begin 2020 kregen landen te maken met het 

coronavirus Covid-19, en met een wereldwijde pandemie die ook Nederland raakte. Halverwege maart 2020 heeft de Nederlandse 

overheid beleid opgesteld en de eerste maatregelen getroffen om het coronavirus te beheersen en bestrijden. Deze maatregelen en de 

impact daarvan zijn ongekend. Stichting Pro Persona GGz doet er alles aan om in de “coronacrisis” zo goed mogelijk voor haar cliënten 

(én medewerkers) te blijven zorgen, dat is prioriteit nummer één. 

Stichting Pro Persona GGz heeft forse maatregelen moeten treffen, hetgeen aanzienlijke impact heeft op onze cliënten, op de 

medewerkers, op alle processen maar ook op de financiën. Zo zijn veel ambulante contacten gestopt, zijn groepstherapeutische 

behandelcentra gesloten en werden er extra Corona afdelingen geopend. Daarnaast is er versneld ruimte gemaakt in de locatie in Tiel 

voor de benodigde ruimte van netwerkpartners dichtbij het ziekenhuis. Stichting Pro Persona GGz volgt, waar mogelijk, de 

aanbevelingen van de overheid en het RIVM.

De impact van de gehele coronacrisis is afhankelijk van de mate, gevolgen én de duur van de crisis en hier bestaat momenteel grote 

onzekerheid over. Stichting Pro Persona GGz kent dus de impact nog niet op financieel vlak.
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4) Tijdelijke versoepeling van verantwoording die de continuïteit van zorglevering kunnen belemmeren (m.u.v. rechtmatigheid van 

gedeclareerde zorg en extra kosten van de eerstgenoemde maatregel). 

 - Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) – Jeugdzorg en Maatschappelijke Ondersteuning

De Overheid heeft op 25 maart 2020 de beleidslijn gepubliceerd over de bekostiging van de zorg. Een lijn die een dringend beroep doet 

op gemeenten om de financiering van de continuïteit van zorgaanbieders te borgen. De VNG heeft op 16 april daartoe een handreiking 

gepubliceerd. Deze handreiking gaat over de wijze waarop omzetgarantie wordt bepaald, waarbij nadere uitwerking volgt over het 

afleggen van verantwoording over rechtmatigheid en doelmatigheid hiervan. De uitwerking voor het garanderen van de maandomzet 

betreft de maanden maart, april en mei. Kern van de afspraak is dat financiering van de omzet wordt doorgezet op het niveau van voor 

de corona crisis. Het omzetniveau dat gegarandeerd is, wordt bepaald aan de hand van het maandgemiddelde van de omzet voor 

geheel 2019, aangevuld met de in het contract voor 2020 toegepaste indexatie of aan de hand van de omzet van de eerste maanden 

van 2020, afhankelijk van de uitwerking van de handreiking van de VNG door iedere gemeente. 

 - Forensische Zorg (FZ)

Op 30 maart 2020 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid een brief (kenmerk: 2873214) aan de Tweede Kamer gestuurd met 

maatregelen (in ieder geval tot 1 juni 2020) van de DJI om de zorgaanbieders van de forensische zorg financiële zekerheid te bieden: 

Op 23 maart 2020 en 16 april 2020 heeft Zorgverzekeraars Nederland brieven (kenmerk: B-20-5241 respectievelijk B-20-5269) 

verstuurd aan de brancheorganisaties van diverse zorgsectoren, waaronder de VGN, om financiële helderheid te verschaffen aan 

zorgaanbieders in de langdurige zorg. De maximale inspanningen die deze zorgaanbieders leveren aan een van de meest kwetsbare 

groepen mensen van onze samenleving, kan enkel wanneer zorgkantoren maximaal comfort kunnen bieden met betrekking tot de 

financiële gevolgen van de coronacrisis. Zij hebben als doel om een negatief effect van de coronacrisis op de financiële positie van de 

zorgaanbieder te neutraliseren, door middel van maatregelen van tijdelijke aard op de WLZ (in ieder geval van 1 maart tot 1 juni 2020). 

Dit gaat over het volgende: 

1) Extra kosten (separaat geregistreerd) die gemaakt worden voor de levering van zorg als gevolg van de coronacrisis, zoals extra inzet 

van directe personele kosten en zorggebonden materiële kosten, kunnen straks vergoed worden via een nieuwe regeling van de NZa. 

2) Compensatie van omzetderving als gevolg van de coronacrisis: conform omzet in het contract of een zo goed mogelijke inschatting. 

Gevraagd wordt om te verkennen hoe de omzetdaling kan worden beperkt. 

3) Doorbetaling van voorschotten om de liquiditeit op peil te houden, zonder aanpassing aan de werkelijke productie. 

4) Tijdelijke versoepeling van verantwoording van gemaakte afspraken in de crisisperiode. Ondanks dat deze maatregelen per heden 

nog worden uitgewerkt door de betrokken partijen wordt in beide brieven benoemd dat de zorgaanbieder nu al uit kan gaan van de 

beschreven oplossingen. 

 - Wet Langdurig zorg (WLZ)

1) Extra kosten als gevolg van de coronacrisis worden vergoed.

2) Zorgaanbieders mogen een (extra) voorschot aanvragen.

3) In geval van een significante omzetdaling als gevolg van de coronacrisis worden de forensische zorgaanbieders gecompenseerd. 

Gevraagd wordt om te verkennen hoe de omzetdaling kan worden beperkt. 
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur

Wolfheze, 

P. Esveld C. Exterkate

Voorzitter Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur 

Raad van Toezicht

Wolfheze, 

R. Steenbeek R. Stegehuis

Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

H. Uhlenbroek C. Huffmeijer

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

K. Taneja

Lid Raad van Toezicht
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Op dit moment zijn de effecten op liquiditeit, resultaat en vermogen nog onvoldoende duidelijk. Op basis van de intentie afspraak van de 

zorgverzekeraars en de minister, hebben wij de verwachting dat de financiële risico’s van deze crisis relatief beperkt blijven. Immers 

Stichting Pro  Persona GGz houdt middels bevoorschotting voldoende liquiditeit en middels compensatie voor gederfde opbrengsten en 

extra gemaakte kosten kan een acceptabel bedrijfsresultaat over 2020 gerealiseerd worden. Op basis van de hierboven genoemde 

gemaakte afspraken vinden wij de continuïteitsveronderstelling passend.

Op basis van voorgenoemd beleid is het voor Stichting Pro Persona GGz zo dat de gemaakte kosten en gederfde opbrengsten als 

gevolg van de coronacrisis vergoed worden omdat het doel is uitgesproken om “een negatief effect van de coronacrisis op de financiële 

positie van de zorgaanbieder te neutraliseren”. 

Stichting Pro Persona GGz heeft vanaf het begin van de in Nederland ingevoerde maatregelen (16 maart 2020) de administratieve 

organisatie zo spoedig mogelijk ingericht. Hierdoor is voorzien in het separaat registreren van inkoop materialen, van verzuimcijfers en 

oorzaken, van (ontwikkelingen in) productiecijfers etc. Dit om zo snel mogelijk zicht te krijgen op extra/excessieve kosten en op 

omzetderving als gevolg van de coronacrisis, maar ook om in een later stadium verantwoording af te kunnen leggen. Er is een 

specifieke kostenplaats en grootboekrekening aangemaakt waarmee aanschaf materialen en dienstverlening separaat kan worden 

geregistreerd. Ook zijn de mogelijkheden ingezet hoe met name de omzetdaling kan worden beperkt zoals digitale zorglevering via 

bijvoorbeeld beeldbellen. Tevens zijn de mogelijkheden ingezet om (met name personele) kosten te beperken door bijvoorbeeld 

medewerkers voor ander werk in te zetten.

Gevolgen voor Stichting Pro Persona GGz
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Pro Persona GGz heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Het resultaat wordt verdeeld  volgens de resultaatverdeling 5.1.2. resultatenrekening.
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