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Verslag raad van bestuur 

Ten tijde van hel opstellen dit verslag • maart 2020 - wordt Nederland geconfronteerd met 
een virusbesmetting van ongekende omvang. De raad van bestuur en alle medewerkers 
van ZZG zijn hier dagelijks mee bezig en bereiden zich voor op wat er komen gaat. Wij 
maken keuzes op basis van de informatie die op dat moment voorhanden is en morgen 
weer anders kan zijn. Het zijn onzekere tijden voor iedereen, de houvast van bestaande 
structuren valt grotendeels weg en niets lijkt meer zoals het was. In dal licht presenteren 
wij u dit jaarverslag 2019. 
Verderop in dil jaarverslag wordt apart stilgestaan bij de (mogelijke) financiële gevolgen 
voor ZZG van deze virusbesmetting. 

Het afgelopen jaar stond voor ons als raad van bestuur in het teken van verandering maar 
vooral ook van bevestiging van de ingezette koers. Er waren zaken waar we trots op zijn en 
zaken die aandacht en nabijheid vroegen en nog steeds vragen. We noemen hieronder 
enkele van die zaken, zonder uitpuilend te willen zijn. 

Verandering 
Allereerst de wisseling van de samenstelling van bestuur. We hebben afscheid genomen 
van Dick Herfst als voorzitter na een periode van bijna 16 jaar bij ZZG zorggroep. Vanaf 
september staan ondergetekenden samen aan het roer waarbij 'schouder aan schouder 
besturen' nadrukkelijk het uitgangspunt is. Daarnaast ook verandering door het 
aangekondigde vertrek van een tweetal directieleden. Verandering ook door ontwikkelingen 
extern. zoals de inwerkingtreding van de Wet Zorg en Dwang, waar we ons op hebben 
voorbereid. 

Bevestiging 
De bevestiging dat onze waarden 'deskundig, liefdevol en helder' houvast en ondersteuning 
geven bij de invulling van onze missie. Zichtbaar op bijvoorbeeld een inspiratiedag met als 
thema 'Oog voor leven en dood' of tijdens - de dit jaar opgestarte - introductiedagen voor 
nieuwe medewerkers. 
Maar ook bevestiging dat de ingezette richting met aansturing vanuit de drie zorgstromen 
(beschermd en beschut wonen, wijkverpleging en revalidatie en herstel) en de extra Inzet op 
een viertal thema's (HR, ICT, klantreis en Centrale Zorgthema's) van belang is en helpend 
voor de ontwikkeling van onze organisatie als geheel. 

Trots 
Trots zijn we op de • al genoemde - inspiratiedag. georganiseerd door onze professionals 
met als thema 'Oog voor leven en dood'. Het was ontroerend om een zaal vol professionals 
te zien die met elkaar dagelijkse dilemma's en paradoxen deelden. Het maakt ons trots om 
Ie zien en horen hoe de deskundigheid en professionaliteit zijn gegroeid de afgelopen jaren. 
Dit is een bevestiging van de eerder ingezette koers 'professionals aan het roer'. Trots zijn 
we op de samenwerking met onze samenwerkingspartners intern (inspraakorganen) en 
extern (ziekenhuizen, huisartsen, zorgverzekeraars, GGZ instellingen, woningbouw 
corporaties en nog veel meer). Door samen te werken proberen we onder andere de 
ontgroening en vergrijzing het hoofd te bieden. Op basis van vertrouwen. Soms schuurt het 
maar omdat we hetzelfde einddoel voor ogen hebben, komen we tot een beter resultaat. 
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Nabijheid en aandacht 
Het relatief hoge ziekteverzuim blijft een zorg- en aandachtspunt. De oorzaken en 
oplossingsrichtingen verkennen we vanuit verschillende invalshoeken. Nabijheid en 'oog 
voor elkaar' zijn daarbij cruciaal. In die hoek liggen mogelijke oplossingsrichtingen die een 
nadere uitwerking krijgen ook het komende jaar. 
Ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarktproblematiek vragen om aandacht. We blijven 
zoeken naar innovatieve ideeên en oplossingen. Kwaliteit van leven voor onze cliënten is 
daarbij het uitgangspunt. 

Tot slot 
Wij hebben ervoor gekozen om dit jaarverslag kort en krachtig te houden. De reden daarvan 
is dat we geloven dat een jaardocument niet laat zien wat er in de dagelijkse praktijk 
gebeurt, daar waar onze waarden gaan leven en wat ze in de dagelijkse zorg van die ene 
medewerker voor die ene cliënt betekenen. Daarvoor verwijzen wij u graag naar onze 
website, social media en vooral daar waar het gebeurt, bij medewerker en cliënt. 

Angela Jansen 
Voorzitter raad van bestuur 

Jelle de Visser 
Lid raad van bestuur 
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Verslag raad van toezicht 

Dit jaarverslag wordt geschreven In een uitzonderlijke tijd. De uitbraak van het coronavirus 
ontwricht de samenleving en legt een ongekende druk op de zorg. Er wordt erg veel van 
medewerkers gevraagd, zowel qua inzet als mentale belastbaarheid. De raad van toezicht 
ziet dat alle medewerkers van ZZG zorggroep in alle onderdelen van de organisatie uiterste 
Inspanningen verrichten om cliënten te (blijven) helpen en te steunen In deze moeilijke tijd. 
Onze waardering en dank hiervoor zijn bijzonder groot. 
Over de (mogelijke) financiële gevolgen voor ZZG van deze virusbesmetting wordt nader 
ingegaan in een andere paragraaf van dit verslag. 

Naast de reguliere werkzaamheden heeft de raad van toezicht zich in 2019 gericht op de 
volgende onderwerpen: 
Inrichting topstructuur 
Uitwerking strategisch partnerschap 
Monitoring van de koers en de (kern)waarden van de organisatie 

Met het oog op het naderende vertrek van de voorzitter van de raad van bestuur vanwege 
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, heeft de raad van toezicht zich beraden op 
de inrichting van de topstructuur. In goede afstemming met en betrokkenheid van directie en 
medezeggenschapsorganen is gekozen voor een 2-hoofdige raad van bestuur en is het 
profiel voor de nieuwe bestuursvoorzitter opgesteld. Per 1 september 2019 Is Angela Jansen 
benoemd als voorzitter raad van bestuur. Samen met Jelle de Visser is zij integraal 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening en een gezonde bedrijfsvoering 
van de organisatie. 

De relatie tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht valt te omschrijven als 
strategisch partnerschap: niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat staat 
centraal. De raad van toezicht wordt vroegtijdig betrokken bij de beleidsvorming en bij 
actuele ontwikkelingen. In 2019 is veel aandacht besteed aan (de voorbereidingen op) de 
inwerkingtreding van de Wet Zorg en Dwang. Uitgangspunt van ZZG zorggroep hierbij is 
'leven in vrijheid' voor elke cliënt. Medewerkers hebben handvatten gekregen om dil 
uitgangspunt in de praktijk toe te passen, waarbij de raad beseft dat de praktijk weerbarstig 
kan zijn. 

Het partnerschap krijgt ook vorm door de verbindingen die de raad van toezicht met de 
organisatie legt. In lijn met de visie op toezicht is het contact en de dialoog met de 
belanghouders binnen ZZG zorggroep geïntensiveerd. Voorafgaande aan iedere 
vergadering van de raad van toezicht worden specifieke thema's en ontwikkelingen door de 
verantwoordelijke portefeuillehouder nader toegelicht en besproken. Naast de reguliere 
werkbezoeken en contacten met de medezeggenschapsorganen heeft de raad van toezicht 
het afgelopen jaar een succesvolle, gezamenlijke themadag met de beide 
medezeggenschapsorganen, de raad van bestuur en de raad van toezicht geïnitieerd. Het 
thema van deze dag was. in aansluiting op de strategie van ZZG, relationeel samen werken. 
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Een belangrijke taak van de raad van toezicht is het monitoren van de koers en de 
(kern)waarden van de organisatie. De raad constateert dat het werken in zorgstromen zijn 
vruchten afwerpt. De kernwaarden liefdevol, deskundig en helder zijn merkbaar en voelbaar 
binnen ZZG zorggroep. Medewerkers krijgen ruimte voor én geven invulling aan 
professioneel leiderschap. Punt van aandacht en zorg vormt het relatief hoge ziekteverzuim 
binnen ZZG zorggroep en de arbeidsmarktproblematiek die algemeen geldt in de zorg. We 
zien dal ZZG samen met de partners in de regio actief op zoek is naar oplossingen. 

De zorg staat voor vele uitdagingen. ZZG zorggroep bevindt zich Inhoudelijk en bedrijfsmatig 
In een goede positie om daar mee om te gaan. Het handelen en de grote inzet van alle 
betrokkenen, zowel gedurende het verslagjaar als nu. geven vertrouwen voor de toekomst. 

Dhr. R.G.P. Jeurissen 
Voorzitter raad van toezicht 

Mw. B.L.J. van Emmerik 
Vicevoorzitter raad van toezicht 
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Kwaliteit 

"Wij dragen duurzaam bij aan de gezondheid van mensen zodat zij een goede kwaliteit van 
leven ervaren" (uit onze missie). Dat kan alleen als wij goede zorg geven. De basis voor die 
goede zorg Is de relatie tussen de cliënt en een zorgprofessional. Daar zoeken we steeds 
voor iedere cliênt naar wat in zijn of haar specifieke situatie goede zorg is. Dit is een 
zoektocht en complexe afweging. Enerzijds omdat er meerdere partijen bij betrokken 
(kunnen) zijn. De cliênt, de professional, de familie en andere hulpverleners. En anderzijds 
omdat het niet altijd eenvoudig is om te zien wat goed is. Er zijn veel factoren die dan 
meespelen, zoals wensen van de cliënt, het belang van de mantelzorger, veiligheid, etc. 

ZZG ondersteunt de professionals om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Zo 
investeren we in kennis en kunde door opleidingen, trainingen en e-learnings. Ook werken 
we aan sterke (multidisciplinaire) teams waar collega's elkaar bevragen, van elkaar leren en 
met elkaar reflecteren. Hierbij laten we ons mede voeden door de meldingen van incidenten, 
klachten en signalen van cliënten. Waar nodig maken we algemene afspraken. 

Af en toe is het zinvol om met de objectieve blik van een buitenstaander te kijken naar wat 
wij in de teams doen. We hebben meerdere 'kritische vrienden' die ons helpen reflecteren en 
aan wie we verantwoording afleggen. Zo zijn er Interne audits en teamassessments. De IGJ 
audits, waarbij onze praktijk naast de normenkaders wordt gelegd. De raad van toezicht (en 
specifiek de commissie Kwaliteit en Veiligheid). En visitaties. de kwaliteitsscan W&T op 
locatie en bezoeken van het zorgkantoor. 

Klachtenoverzicht 
Er is onderscheid tussen formele klachten (behandeld door de raad van bestuur) en 
informele klachten (bemiddeld door de klachtenfunctionarissen,) In 2019 is 1 formele klacht 
Ingediend. maar deze is voor behandeling weer ingetrokken. Onderstaande tabel geeft een 
overzicht van alle informele klachten die in 2019 binnengekomen zijn. 

B&B8wonen, WVP HC Ovenig 
WLZ thuis 

Aantal informele klachten 12 5 2 2 

Klachten vooraf behandeld door medowerker en/ of leidinggevende 5 2 

Aantal klachten binnen gestolde termijn afgehandeld 10 5 2 2 

Aantal klachten nog in behandeling 1 

Aantal klagers doorverwezen voor formele klacht naar RvB 0 0 0 0 

1 Aard van de klachten' [serre[wr]_e Ovong 

Een kdacht kan ut moordore Klacht aspecten bestaan. 
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WLZ thuis 

1. Verzorging en verpleging 8 4 1 

2. Bejegening en omgang 8 2 

3. Schoonmaak en was 

4. Woon- en leefomgeving 1 

5. Organisatie en clientenraad 2 1 

6. Privacy en procedures 3 1 1 

7. Vergoedingen en eigen bijdrage 

8. Bereikbaarheid en wachtlijsten 1 1 

9. Eten on drinken 

10. (Para)medische behandeling 2 1 

11. Overig 2 1 2 
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Medezeggenschap 

Cliöntmedezeggenschap 
2019 heeft mooie ontwikkelingen laten zien in aanloop naar een nieuwe structuur van 
cliêntmedezeggenschap. De definitieve implementatie van de beoogde structuur, waarbij 
aansluiting wordt gezocht op de huidige besturing vanuit de drie zorgstromen, heeft nog niet 
(volledig) plaatsgevonden en daarom is er in het verslagjaar nog gehandeld vanuit de 
bestaande, hierna omschreven, medezeggenschapsstructuur. 

ZZG zorggroep heeft voor alle locaties en een aantal regio's voor wijkverpleging vormen van 
cliêntmedezeggenschap en -participatie ingericht. Daarnaast heeft elk van de drie gebieden 
een gebiedscliéntenraad (GCR). Het Herstelcentrum heeft een eigen lokale cliëntenraad. 
Voor ZZG-brede onderwerpen is er een Cliëntenplatform vormgegeven binnen ZZG 
zorggroep, waarin een vertegenwoordiging van GCR-en en de cliëntenraad Herstelcentrum 
zitting neemt. ZZG zorggroep is aangesloten bij de Landelijke Commissie van 
Vertrouwenslieden en de Geschillencommissie. 

Medio 2019 is in overleg met de leden van de Strategisch Adviesraad (SAR) besloten dit 
adviesorgaan op te heffen. Uitgangspunt daarbij was de overgang van de rol en taken van 
de SAR naar een hernieuwd Cliëntenplatform, waarin ook een deel van de strategische 
advisering gewaarborgd gaat worden. 

Cliëntenplatform (CLPF) 
Het Cliëntenplatform bestaat uit de vertegenwoordigers van de drie gebiedscliêntenraden, 
de cliëntenraad Herstelcentrum, een adviserend lid van de Strategische Adviesraad (tot juli 
2019) en een onafhankelijk voorzitter. 
Naast de reguliere onderwerpen die ter advies worden voorgelegd is het Cliëntenplatform 
nauw betrokken geweest bij het proces rondom de aanstelling van een nieuwe voorzitter van 
de raad van bestuur. De meeste nadruk heeft de nadere uitwerking van de structuur van de 
cliêntmedezeggenschap gekregen. 

De heer W. Barentsen onafhankelijk voorzitter 

De heer R. van Zuijdam lid (GCR Wijchen, Maas & Waal) 

De heer H. van Gent lid (GCR Wijchen. Maas & Waal) 

Mevrouw J. van den Bogaard lid (GCR Nijmegen) 

De heer Th. Janssen lid (GCR Nijmegen) 
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De heer J. Holleman lid (GCR Nijmegen) 

De heer P. de Munk lid (GCR Rijk van Nijmegen) 

Mevrouw T. Klever lid (Cliëntenraad Herstelcentrum) 

Mevrouw J. Pol lid (Cliëntenraad Herstelcentrum) 

Mevrouw H. Rosman lid (SAR), tot 1 juli 2019 

Mevrouw J. Siebenga ambtelijk secretaris 

Medewerkersmedezeggenschap 

Centrale Ondernemingsraad (COR) 
Het afgelopen jaar heeft voor de Centrale Ondernemingsraad in het teken gestaan van 
aanpassing van de medezeggenschapsstructuur met daarop volgend verkiezingen voor de 
nieuwe medezeggenschap. 
Voor een zo goed mogelijk lopende medezeggenschap is gekozen om (vanaf 1 januari 
2020) aan te haken bij de nieuwe organisatiestructuur in zorgstromen. Dat betekent dat op 
stichtingsniveau een Centrale Ondernemingsraad functioneert waarvoor de voorzitter van de 
raad van bestuur het aanspreekpunt is. Daarnaast heeft elke zorgstroom en de centrale 
dienst een ondernemingsraad en is de directeur de overlegpartner. 
Er is afgesproken een zittingstermijn van 3 jaar aan te houden, waarbij na 2 jaar een 
evaluatie plaatsvindt. 

Naast advies- en instemmingsverzoeken die onder meer betrekking hadden op voorgestelde 
wijzigingen in HR-beleid - als gevolg van de gewijzigde organisatiestructuur - speelde vooral 
de betrokkenheid bij het proces inzake de aanstelling van een nieuwe voorzitter van de raad 
van bestuur. 

De heer P. Slager voorzitter 

Mevrouw H. van Keulen vicevoorzitter 

Mevrouw J. Keijzers voorzitter Rijk van Nijmegen 

Mevrouw A. van Kampen lid Rijk van Nijmegen 
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Mevrouw H, van Keulen voorzitter Wijchen, Maas & Waal 

Mevrouw J. van Beuningen lid Wijchen, Maas & Waal 

De heer 8. van der Heijden voorzitter Nijmegen 

Mevrouw T. van Beuningen lid Nijmegen 

De heer P. Slager voorzitter Herstelcentrum 

Mevrouw H. Lueg voorzitter Centrale Diensten 

Mevrouw J. Siebenga ambtelijk secretaris 
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Risicomanagement 

Er is binnen ZZG zorggroep aandacht voor risico's op het gebied van o.a. kwaliteit, 
patiêntveiligheid, medicatieveiligheid, zorginkoop en gebouwveiligheid. Risicomanagement 
houdt in dat ZZG zorggroep in zijn (strategische) besluitvorming zorgvuldig afweegt welke 
risico's er zijn, welke impact deze risico's hebben en hoe wij deze kunnen mitigeren. 

ZZG zorggroep kent een functionele risico-indeling, bedoeld om hel onderhoud van een 
strategisch risico op een eenduidige en adequate wijze te borgen. De rode vetgedrukte 
risico's heeft ZZG zorggroep bestempeld als de meest significante risico's en aan deze 
risico's wordt intern extra aandacht besteed door de verantwoordelijke zorgstroom or ze zijn 
als aandachtspunt ondergebracht in de verschillende thema's. 

Deze functionele risico-indeling ziet er als volgt uit en bestaat uit strategische, markt-, 
organisatie-, politieke, personele, maatschappelijke en economische risico's: 

[intere risico's [Externe risico's 
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Naast deze algemene risicoanalyse wordt een stakeholderanalyse, een contextanalyse en 
een risicoanalyse per zorgdomein gemaakt. Ten slotte zijn er in de afgelopen jaren 
(financiële) risicoanalyses per werkproces (o.a. beschermd en beschut wonen. revalidatie en 
herstel, wijkverpleging, personeel en inkoop} gemaakt en zijn er uitgebreide administratieve 
organisatiebeschrijvingen gemaakt van waaruit de interne controlemaatregelen worden 
getoetst. 

Risico's worden afgewogen in een mix van kans van optreden en mogelijke impact bij 
optreden. ZZG is bereid enig risico te lopen voor zover overzichtelijk over een beperkte 
periode. Bij risico's op het gebied van zorgcontractering worden weloverwogen keuzes 
gemaakt in het accepteren van niet toereikende vergoedingen. Voor een tijdelijke periode 
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wordt met het oog op de huidige solvabiliteit en liquiditeit een risico op de contractering 
geaccepteerd. Zolang er zicht is op een mogelijk duurzame oplossing ter mitigering van het 
risico. 

Voor de beheersing van risico's wordt bij ZZG gewerkt met het three llnes of defense model. 
In de primaire lijnfuncties worden risico's onderkend en beheersingsmaatregelen (KPI's) 
ingencht. In de staf wordt voortgang op mogelijke risico's gemonitord en vindt op delen een 
interne audit plaats. Daarnaast heeft ZZG jaarlijks audits vanuit externe partijen. ZZG is voor 
2019 wederom ISO 9001 gecertificeerd. 

ZZG neemt maatregelen om fraude zo veel mogelijk te voorkomen en zo goed mogelijk op 
te sporen. ZZG kent een klokkenluidersregeling. een fraudeprotocol en gedragscodes. Er 
is in het afgelopen boekjaar sprake geweest van 2 fraudegevallen, de situaties zijn 
geanalyseerd en passende maatregelen zljn getroffen. Nagegaan is In de analyse of 
reguliere processen op orde zijn. Vastgesteld Is dal het om fraudes met beperkte financiële 
omvang gaat en dat het situaties betreft met een Incidenteel karakter. 

Een relatie tussen de risico's en mogelijke financiële gevolgen is in de hoofdstukken 
financiële analyse en toekomstparagraaf nader toegelicht. 

Coronavirus (COVID-19) 
Het uitbreken van een (regulier) virus is een bedrijfsrisico voor een zorginstelling als ZZG. 
Het Coronavirus is niet als een regulier virus te beschouwen maar zeer specifiek in aard en 
impact (een pandemie). Het lag niet voor de hand om een risico als het Coronavirus bewust 
mee te nemen in de risicoanalyse van de organisatie. aangezien de kans dat het zich zou 
voordoen zo klein was. Voor crisissituaties als het Coronavirus heeft ZZG interne 
protocollen/plannen en samenwerkingen in de regio. Daarnaast wordt actief gereageerd op 
de ontstane situatie en waar nodig bijgestuurd, in aansluiting op landelijke, regionale en 
lokale ontwikkelingen. In het praktisch handelen worden risico's afgewogen in het maken 
van keuzes. Voorop staat hierbij de zorg voor (bescherming van) mensen, zowel cliënten als 
medewerkers. 
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Financiéle analyse verslagjaar 

De kerntaak van ZZG zorggroep is het verlenen van zorg. Wij willen kwalitatief goede zorg 
verlenen met tevreden medewerkers. Ons financieel beleid is gericht op deze kerntaak. Wij 
voelen ons verantwoordelijk om een gedegen financieel beleid te voeren. 
Bedrijfseconomisch gezond, optimale inzet van teams en een conservatieve risicohouding 
voor een duurzame continuering. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid is de 
belangrijkste drijfveer van ons beslaan. In 2019 hebben we met hel oog op de 
ontwikkelingen voor de komende jaren ons financieel beleid verder aangescherpt. 

Behaalde omzet en resuflaten in het verslagjaar 
De omzet neemt met € 11,8 mln toe van verslagjaar 2018 naar verslagjaar 2019 (van 
€133,5 mln naar € 145,3 mln). Deze toename komt door het kwaliteitskader (€ 4,4 mln), 
verkoop van vastgoed (€ 2,3 min), vergoeding van overproductie 2018 (€ 0,6 mln). groei in 
activiteiten en indexatie van tarieven (ca 3,9%). Deze groei in omzet betreft - naast verkoop 
van vastgoed - vooral de WIz zorg (beschermd en beschut wonen, chronische zorg thuis). 

Het nettoresultaat neemt met € 4,1 mln toe van verslagjaar 2018 naar verslagjaar 2019 (van 
€2,6 mln naar € 6,7 mln). Voor zowel 2018 als 2019 geldt dat het netto resultaat eenmalige 
opbrengsten / kosten omvat. Het netto resultaat zonder eenmalige opbrengsten/kosten 
neemt met € 0,7 mln toe van verslagjaar 2018 naar verslagjaar 2019 (van € 0,4 mln naar 
€1,1mln). De verbetering van dit structurele netto resultaat zit enerzijds in het wegvallen 
van het tekort op thuisbegeleiding door verkoop van dit onderdeel in 2018 aan s Heeren Loo 
(tekort 2018 € 0,4 mln). Anderzijds is sprake van een verbetering van het operationeel 
resultaat. 

Het netto resultaat 2019 van € 6,7 mln omvat vooral de volgende eenmalige opbrengsten en 
kosten: 

verkoop van vastgoed € 4,2 mln 
vergoeding van WIz overproductie over 2018 € 0,6 mln 
teruggave btw over voorgaande jaren € 0,2 mln 
aanpassing economische levensduur voor 2 panden € 0,3 mln (in 2018 verkort; in 
2019 gedeeltelijk teruggedraaid door nieuwe feiten) 
vrijval personele voorzieningen € 0,3 mln 

Daarmee bedraagt het structurele (operationeel) resultaat € 1,1 mln. 

In de ontwikkeling van de operationele netto resultaten is sprake van een lichte afname van 
het vastgoedrendement en daartegenover een toename van het zorgrendement. Per saldo 
is sprake van een verbetering van hel resultaat. De voornaamste onzekerheden in 2019 en 
voor de komende jaren zitten In een passende bekostiging bij de uitvoering van de 
zorgverlening. Hierover wordt actief met zorgkantoren en zorgverzekeraars gesproken voor 
een duurzame borging. Thema's hierbij zijn de borging van het kwaliteitskader, de groei in 
chronische zorg thuis en vergoeding van loonstijgingen. 
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Financiële positie 

De ontwikkeling van de financiële positie per balansdatum Is als volgt: 

Financiele ratio's 

1 Resultaatratio 
Liquiditeit 
Vermogensratio 
Solvabiliteit 

Ratio Definitie e IEEE[IEEE EII 
be&rijf:rel/sb5ren9sten >i5[ s7nm7% ossi 1,2@% 
vlottende activa/vlottende passiva >1 2,41 2,07 1,89 1,61 
eigen vermogen/opbrengsten >15% 47,88% 47,00% 46,41% 46,38% 
eigen vermogen/totaal vermogen >20% 66,83% 63,90% 60,62% 56,27% 

De resultaatratio zonder eenmalige opbrengsten/resultaten - zoals bovenstaand vermeld  
betreft 0,78%. 

Kasstromen en financieringsbehoeften 
De kasstromen over 2019 en 2018 zijn weergegeven in het kasstroomoverzicht in de 
jaarrekening. 

Hel operationele kasstroom neemt met € 4,2 mln toe van verslagjaar 2018 naar verslagjaar 
2019 (van € 4,7 mln naar € 8,9 mln). Deze toename omvat € 4,2 mln aan verkoop van 
vastgoed. Deze operationele kasstroom financiert vooral de Investeringen in materiële vaste 
activa (€ 6.7 mln). Daarmee is netto sprake van een financiering van € 2,5 mln vanuit de 
operationele bedrijfsactiviteiten in de materiêle vaste activa. 
De investeringen in 2019 omvatten vooral uitgaven voor de bouw van de nieuwe locatie in 
Mook. 

Vooralsnog is het beleid om investeringen In nieuwbouw in beginsel In samenwerking met 
woningcorporaties uit te voeren (huren in plaats van eigendom). Indien dil niet mogelijk is 
wordt gekeken in hoeverre de investering uil eigen middelen kan worden gefinancierd. 
Mogelijk zal voor op langere termijn het aantrekken van vreemd vermogen worden 
overwogen. Op dil moment Is er geen concrete financieringsbehoefte. 

De huidige leningen worden aangehouden en conform aflossingsschema afgelost. Voldaan 
is per balansdatum aan de bankconvenanten voor zover van toepassing. 

Financiële en niet-financiêle prestatie indicatoren 
De performance van ZZG wordt jaarlijks afgezet tegen andere landelijke WVT 
zorgaanbieders in de benchmark (Barometer) van EY. Uil de benchmark 2019 met 
kengetallen 2018 scoort ZZG iets hoger dan de sector WVT. Dit komt vooral voort uit de 
financiële performance. Op operationeel gebied is ruimte voor verbetering. Vooral op het 
gebied van het ziekteverzuim dat hoger ligt dan de sector. 
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Toekomstparagraaf 

De missie en waarden van ZZG zorggroep "Deskundig. liefdevol en helder zoals opgesteld 
in juli 2018 zijn leidend bij het maken van keuzen voor de begrotingskaders 2020. Immers 
dienen alle activiteiten die binnen de organisatie worden uitgevoerd in lijn te liggen met deze 
basisprincipes. 

Met deze missie en visie zijn Inhoudelijke uitgangspunten geformuleerd voor de 
totstandkoming van de begroting 2020. En vanuit verbinding van activiteiten naar deze 
uitgangspunten is gezamenlijk gekozen voor 4 thema's waarop we de komende 2 jaar 
impact/ voortgang willen maken. Het betreffen thema's waar ZZG daadwerkelijk voor wil 
gaan en ook voor staat. 

De 4 thema's waarop ZZG impact/ voortgang in de komende 2 jaar wil maken, zijn: 

1.Informatiemanagement. 
Mensen die voor ZZG werkzaamheden verrichten kunnen doelmatige besluiten nemen voor 
de uitoefening van hun rol (operationeel, tactisch en strategisch) op basis van tijdige (direct 
beschikbare), volledige en Juiste informatie. 

2.Continuiteit en beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. 
Met voldoende gekwalificeerd personeel in zowel zorg als star kunnen we blijven Innoveren 
met tevreden cliënten en medewerkers. 

3.Arrangeren, klantreis ondersteunen en leren arrangeren. 
Flexibele en doelmatige arrangementen die de cliënt reis ondersteunen door vakkundige 
medewerkers met ruimte voor professioneel leren en ontwikkelen met elkaar. 

4.Bekostigingsmodel. 
Een extern bekostigingsmodel dat aansluit op de (interne) arrangementen die we maken met 
cliënten. Grip op bekostiging in de hele organisatie. 

Met deze 4 thema's (toetsingscriteria's) zijn keuzes gemaakt in de besteding van de 
middelen. 

Voor 2020 is een netto resultaat begroot van € 2,4 mln, afgestemd op het verwachte 
vastgoedrendement (exclusief eenmalige resultaten uit verkoop van vastgoed). Voor de 
zorgstromen is een nihil resultaat begroot in aansluiting bij het aangescherpte financieel 
beleid om ruimte te maken voor investeringen in de zorg. Voor 2020 zijn kansen en risico's 
onderkend. 

Voor de zorg is sprake van risico's in de contractering en onzekerheden in de volledige 
vergoeding van CAO-loonstijgingen alsmede stijging van sociale lasten. Onzekerheden in de 
bekostiging hangen vooral samen met een passende vergoeding voor geleverde zorg 
(onzekerheid voldoende landelijk budget voor levering van reguliere WIz zorg), invulling van 
het kwaliteitskader (kan voorinvestering in voorgaande jaren ook worden vergoed?), 
passende vergoeding voor de groei van chronische zorg thuis (tariefstelling is onvoldoende 
voor passende personele inzet). Voor de star is sprake van meer vraag vanuit zorgstromen 
dan beschikbaar in aanbod. Ook vraagt hel kwaliteitskader extra inspanning van de staf. 
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Vanaf eerste helft 2020 wordt daarom een traject op duurzaamheid van ondersteuning 
(gemeenschappelijke uitgaven) gestart. 

Verwachte investeringen en financiering 
ZZG stelt kwartaalliquiditeitsprognoses op, waarin de overheidsmaatregelen alsmede de 
ontwikkelingen van investeringen en desinvesteringen zijn verdisconteerd. ZZG richt zich op 
financiering van toekomstige activiteiten en investeringen uit eigen middelen. 

ZZG heeft inmiddels diverse kleinschalige woonvormen gerealiseerd en daartoe de eigen 
liquide middelen aangesproken. Voor de komende jaren staat verkoop van een deel van het 
terrein Dekkerswald en Vijverhof op de agenda. om Investering in vervangingen voor 
Boszicht en Weegbree te financieren. Daarbij moet de kanttekeningen worden geplaatst dat 
gesprekken met Talis lopen om gezamenlijk komen tot ontwikkeling van vervangende 
nieuwbouw. Vooralsnog is in de liquiditeitsplanning hiermee geen rekening mee gehouden. 

Voor 2020 worden - in lijn met 2019 - geplande investeringen van € 8,9 miljoen gefinancierd 
met operationele kasstromen van € 7,3 miljoen en verkoop van panden van €2,5 miljoen. 
Daarmee is er nog geen aanleiding voor externe financiering voor geplande investeringen. 

Verwachte personeelsbezetting 
Voor 2020 wordt een toename van de personele bezetting verwacht in samenhang met de 
volgende slap in het kwaliteitskader. Strategische personeelsplanningen zijn voorhanden en 
hierop wordt actief gestuurd. 

Verwachte ontwikkeling omzet en rentabiliteit 
In het huidige veranderende klimaat in de zorg is begroten voor een langere periode altijd 
onzeker. Met de informatie op dit moment Is een meerjarenraming opgesteld. Verwacht 
wordt een ontwikkeling van de omzet van 2020 van ca € 145,0 miljoen naar €147,8 miljoen 
in 2022 waarmee het rendement ontwikkelt van 1,6% in 2020 naar 1,9% in 2022. 

Coronavirus 
Het Coronavirus heeft ook invloed op 2ZG. Wat de financiêle omvang van deze invloed op 
de organisatie Is, zal na de goedkeuring en vaststelling van de jaarrekening helder worden, 
p dit moment is een kwantitatieve inschatting niet betrouwbaar te maken. De verwachte 
effecten van het Coronavirus worden in financiële zin verwacht in extra eenmalige uitgaven 
voor de projectorganisatie, hogere personele uitgaven (bijv ziekte, niet actief personeel door 
risico, inhuur extern), inrichten thuiswerkfaciliteiten en -communicatie, lagere inkomsten (bijv 
leegstand) en financiële effecten door tijdelijk minder aandacht voor de administratieve 
borgingen. 

Met de informatie op dit moment wordt er geen ernstige onzekerheid voor de continuiteit van 
ZZG verwacht. Het saldo van de liquide middelen achten we op basis van scenario 
inschattingen in de liquiditeitsplanning voldoende om de effecten van het Coronavirus op te 
vangen rekening houdend met de toegezegde overheidssteun en in afwachting van 
financiële noodmaatregelen zorgkantoren en zorgverzekeraars. 

Het resultaat en de omzet over 2020 zal door de ontwikkelingen mogelijk lager uitpakken 
dan begroot. Hoeveel is op dit moment niet betrouwbaar in te schatten. De vermogensbuffer 
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die ZZG in het verleden heeft opgebouwd zal naar verwachting voldoende zijn om een 
negatief resultaat op te vangen. 

Organisatiestructuur 
ZZG zorggroep kent een raad van toezicht model. Het bestuur van ZZG zorggroep bestaat 
uil een tweehoofdige raad van bestuur die statutair verantwoordelijk is. De raad van toezicht 
ziel toe op hel beleid van hel bestuur en de gang van zaken binnen de organisatie. 
Onderstaand het organogram van ZZG zorggroep. 

En. 

», 
OZZGzorggroep 
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Bijlage 1 

Uitgangspunten van de verslaggeving 

Verslagjaar en reikwijdte van dit verslag 
ZZG zorggroep kiest al enige jaren voor een verkorte versie van het jaarverslag. Ook dit jaar 
is daarvoor gekozen, met als doel het verslag leesbaar te houden en te voldoen aan wet- en 
regelgeving. De echt mooie verhalen over onze cliënten en medewerkers staan niet in de 
jaarverslag maar zijn te vinden op onze website en social media. 

Wettelijk kader 
Wat wettelijk gezien vereist is aan informatie voor onze toezichthouders en financiers is 
terug te vinden In DiglMV, de {toelichting op de) jaarrekening en de bijlagen bij dit verslag. 
Het jaarverslag. de jaarrekening. toelichting en bijlagen, met alle cijfers en feiten zoals hier 
gepresenteerd, geven naar het oordeel van de raad van bestuur en alle betrokkenen een 
goed beeld van het beleid van ZZG zorggroep, de inspanningen en de resullaten over 2019. 

Proces van totstandkoming 
Het jaarverslag 2019 komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur 
en is goedgekeurd door de raad van toezicht. 

Dit jaarverslag is gedeponeerd bij yy.jaaverantwoordingzorg.n! 
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Bijlage 2 

Profiel van de organisatie 

2.1 Algemene identificatiegegevens 

Naam verslagleggende rechtspersonen Stichting ZZG zorggroep 

Adres Nijmeegsebaan 29 

Postcode 6561 KE 

Plaats Groesbeek 

Telefoonnummer 024- 301 79 00 

Identificatienummer Kamer van 09162727 
Koophandel 

E-mailadres info@zzgzorggroep.nl 

Internetpagina www.zzgzorggroep.nl 

Algemene Identificatiegegevens ZZG zorggroep 

2.2 Structuur van ZZG zorggroep 
Juridische structuur ZZG zorggroep 
ZZG zorggroep is een stichting. 
Tot de geconsolideerde groep ZZG zorggroep behoren de volgende groepsmaatschappijen: 

Deelnemingen 
Stichting ZZG zorggroep heeft een belang in de volgende rechtspersonen: 

ZORGgen B.V. (voormalig: Zorgzuster Zuid-Gelderland B.V.), gevestigd te 
Groesbeek. De kernactiviteit van dit bedrijf is het bemiddelen tussen zelfstandigen in 
de zorg en zorgvragers. Stichting ZZG zorggroep heeft een kapitaalbelang van 100% 
in deze B.V. 
ZZG ThuisService B.V.. gevestigd te Groesbeek. Vanaf 1 februari 2012 worden geen 
activiteiten door dit bedrijf uitgevoerd. Stichting ZZG zorggroep heeft een 
kapitaalbelang van 100% in deze B.V. 

Overige gelieerde organisaties 
Stichting Samenwerking ZZG - Dichterbij is een joint venture waarin de zeggenschap 
gelijkelijk (50-50) is verdeeld. ZZG zorggroep heeft een economisch belang van 
59.6% in deze stichting. Het toezicht ligt bij zowel ZZG zorggroep als Dichterbij. 
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Stichting Steunfonds Zorggroep Zuid-Gelderland is een organisatorisch verbonden 
steunstichting. De stichting steil zich ten doel het ondersteunen van de Stichting Z2G 
zorggroep. De raad van toezicht van ZZG zorggroep is tevens raad van toezicht van 
het Steunfonds. Stichting Steunfonds zorggroep Zuid-Gelderland is ontbonden met 
ingang van 31 oktober 2019. 

Organisatorische structuur 
Het bestuur van ZZG zorggroep bestaat uit een tweehoofdige raad van bestuur die statutair 
verantwoordelijk is. De bestuursstructuur Is vastgelegd In de statuten en In de reglementen 
van de raad van bestuur en van de raad van toezicht. In het reglement van de raad van 
bestuur en In de daaruit voortvloeiende afspraken zijn de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden vastgelegd ten aanzien van de bedrijfsvoering. Ook de integrale 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de direct onder de raad van bestuur 
functionerende directeuren zijn vastgelegd. 
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Bijlage 3 

Bestuur en toezicht 

In deze bijlage staan de gedragsregels voor goed bestuur en goed toezicht centraal. 

3.1 Raad van toezicht 
Wijze van functioneren van de raad van toezicht 
Het functioneren van de raad van toezicht van ZZG zorggroep is beschreven in de statuten 
van ZZG zorggroep en in het daarvan afgeleide reglement van de raad van toezicht. Het 
reglement van de raad van toezicht is aanvullend op hetgeen In de statuten Is vastgelegd en 
beschrijft meer in detail de overeengekomen werkwijze. 

Onafhankelijkheid en samenstelling van de raad van toezicht 
De raad van toezicht van ZZG zorggroep functioneert in 2019 met vijf leden. 

Conform de WTZi is de raad van toezicht zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte 
van elkaar. de dagelijkse en algemene leiding van de organisatie en welk deelbelang dan 
ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van toezicht zijn geen 
vertegenwoordiger van enige interne of externe partij en handelen zonder last of 
ruggespraak, maar kijken wel met een brede blik, zich bewust van de maatschappelijke 
positie van de zorgorganisatie. De leden van de raad van toezicht geven jaarlijks inzicht in 
de nevenfuncties die worden bekleed en dienen melding te maken van wijzigingen daarin. In 
de Personalia treft u de vereiste informatie aan. 
Alle leden van de raad van toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van 
Toezichthouders in de Zorg en Welzijn (NVTZ). Door te participeren aan studiedagen van de 
NVTZ houdt de raad van toezicht voeling met de ontwikkeling van de governance in de zorg. 
De raad van toezicht verklaart in dit verslag onafhankelijk te functioneren ten opzichte van 
de raad van bestuur. 

Kennis en competentieontwikkeling 
De door de leden van de raad van toezicht gevolgde bijeenkomsten en cursussen zijn terug 
te vinden op de website van de NVTZ. 

Zelfevaluatie 
De raad van toezicht bespreekt periodiek, buiten aanwezigheid van de raad van bestuur, 
zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de raad, en de conclusies 
die hieraan moeten worden verbonden. Deze evaluatie en reflectie van de raad van toezicht 
is opgenomen op de website van de NVTZ. De evaluatie over het jaar 2019 zal - gezien de 
coronacrisis - plaatsvinden in het najaar van 2020. 

Bezoldiging raad van toezicht 
De leden van de raad van toezicht ontvangen een vaste bezoldiging per jaar. In de 
jaarrekening zijn deze bedragen opgenomen. 

Toezichtsvisie 
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De raad van toezicht ziet erop toe dat ZZG zorggroep doet waarvoor ze is opgericht: het 
leveren van duurzame. goede zorg aan mensen in een kwetsbare positie. Dit omvat het 
gelijktijdig werken aan: 

het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg: 
het verbeteren van de gezondheid van de cliënten van ZZG zorggroep; 
het verbeteren van doelmatigheid van inzet van zorg; 
het verbeteren van de tevredenheid en het werkplezier van de professionals van 
ZZG zorggroep. 

Informatiebronnen raad van toezicht 
Goed toezicht kan alleen worden uitgeoefend als de raad van toezicht goed is geïnformeerd. 
Dit is primair de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, maar de raad van toezicht 
kan ook zelf het initiatief nemen door vragen te stellen en zich te laten informeren, 
bijvoorbeeld door de accountant. De raad van toezicht van ZZG zorggroep heeft een aantal 
formele en informele informatiebronnen en -momenten: 

Agendacommissie De voorzitter van de raad van toezicht vormt met de raad van 
bestuur en de secretaris de agendacommissie. Hier wordt een 
toelichting gegeven op de actuele stand van zaken binnen ZZG 
zorggroep en wordt de agenda van de raad van toezicht 
voorbereid. 

Interne en externe 
ontwikkelingen 

Vast agendapunt op iedere vergadering, waardoor de raad van 
toezicht snel wordt 'bijgepraat' op een breed scala aan 
onderwerpen. 

Rapportages De raad van toezicht ontvangt de gebruikelijke documenten en 
rapportages Oaarrekening, financiële en personele rapportages, 
kaders bedrijfsvoering, beleidsplannen) en voor elk agendapunt 
de noodzakelijke achtergrondinformatie en relevante stukken. 
De rapportages belichten steeds een ander aspect van de 
bedrijfsvoering, waardoor ook de risico's op die aspecten 
inzichtelijk worden. 

ZZG zorggroep net De leden van de raad van toezicht zijn aangesloten op het 
Intranet van ZZG zorggroep. 

COR Minstens één keer per jaar vergadert een delegatie van de raad 
van toezicht met de COR. Dil heeft in 2019 medio juni 
plaatsgevonden. 

Cliëntenplatform Minstens één keer per jaar vergadert een delegatie van de raad 
van toezicht met het Cliëntenplatform. Dit heeft in 2019 medio 
juni plaatsgevonden. 
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Bedrijfs- werkbezoek Door de leden van de raad van toezicht worden werkbezoeken 
afgelegd. 

Verslag van werkzaamheden in 2019 
De raad van toezicht heeft in 2019 vijfmaal vergaderd In aanwezigheid van de raad van 
bestuur. De aanwezigheid van de leden was praktisch 100%. 
De raad van toezicht is daarnaast tussentijds enkele keren schriftelijk en telefonisch 
geïnformeerd en geraadpleegd naar aanleiding van actuele ontwikkelingen. Ook zijn er 
enkele besluiten buiten vergadering genomen. 

Activiteiten in 2019 
In 2019 zijn de volgende besluiten genomen en/of goedgekeurd door de raad van toezicht: 

rooster van aftreden 
vaststellen profielschets voorzitter raad van bestuur 
vervreemding flat 1 Kwakkenbergweg Vijverhof 
goedkeuring bestuursverslag 2018 Stichting ZZG zorggroep 

- goedkeuring jaarrekening 2018 Stichting ZZG zorggroep 
- goedkeuring jaarrekening stichting Steunfonds Zorggroep Zuid-Gelderland 

besluit inzake WNT positie raad van bestuur 2018 
- besluit benoeming voorzitter raad van bestuur 

verkoop wijkgebouw Druten 
opheffen Stichting Steunfonds Zorggroep Zuid-Gelderland 

- vaststellen klassenindeling 2019 stichting ZZG zorggroep 
statutenwijziging Stichting ZZG zorggroep 

- goedkeuren begroting 2020 (en daarmee ook het financiële beleid) 
- goedkeuring treasurystatuut 

de visie op toezicht is vastgesteld 
- vaststellen profielschets lid raad van toezicht 
• goedkeuring aankoop Cirangebouw 
- vaststelling bezoldiging 2020. 

Activiteiten en Wanneer Inhoud 
werkbezoeken rvt 

Themadag 11 november relationeel samenwerken 
medezeggenschap  
rvb- rt 

Studiedag rt 26 juni de Wel zorg en dwang 

Werkbezoeken 26 juni Kloostertuin 
26 juni Vlindertuin 
20 november Wollewei 
17 december De Weegbree 
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Commissies 
De raad van toezicht heeft drie commissies: een Auditcommissie, een commissie Kwaliteit 
en Veiligheid en een Remuneratiecommissie. Elk van de leden van de raad van toezicht 
functioneert in één of twee commissies. 
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De heer W. den Hartog voorzitter 

Dhr. R. Jeurissen lid 

De heer A. Höppener voorzitter 

Mevrouw 8. van Emmerik lid 

Mevrouw M.J.M. Weerts lid 

Mevrouw B. van Emmerik voorzitter 

De heer W. den Hartog lid 

De door de commissies behandelde onderwerpen en het aantal vergaderingen zijn 
hieronder weergegeven. 

Commissie Aantal Behandelde onderwerpen 
vergaderingen 

Audit commissie 6 (waarvan 2 - jaarstukken 2018: jaarverslag en jaarrekening van 
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telefonische Stichting ZZG zorggroep, accountantsverslag en de 
overleggen) jaarrekening Stichting Steunfonds ZZG zorggroep 

Zuid-Gelderland 
- kaders planning & control 2019 
- integrale management rapportages 
- ontwikkeling stroom Wlz 
- BTW herstelcentrum 
- hoger beroep overdrachtsbelasting 
- horizontaal toezicht 
- levering parkeerterrein Dekkerswald 
- verkoop Vijverhof 
- nieuwbouw Mook 
- professionalisering beheer en onderhoud 
- managementletter/benchmarkrapport 2019 
- begroting/kaders 2020 
- treasurystatuut 
- aankoop Cirangebouw 
- vervreemding wijkgebouw Druten 

Remuneratiecommlssie 1 - indexering bestuurshonorering 2020 
- WNT regeling 2020 

Commissie Kwaliteit & 3 - rapportages interne audits 
Veiligheid - evaluatie professionele as 

- kwaliteitsplan Wlz 
- ISO audit 
- kwaliteitsontwikkeling in het herstelcentrum 
- IGJ bezoek aan Eikenhorst en Meander 
- werkbezoeken (zie hieronder nader) 
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Mevrouw B.L.J. van 
Emmerik (1959) 
Gezondheidszorg en 
maatschappelijke 
dienstverlening 

Hoofdfunctie: 
Zelfstandig bestuursadviseur en 
-interim in zorg en welzijn; 
ldeetrix 
Nevenfuncties. 
Lid adviesraad 
Gloedcommunicalie: 
communicatiebureau 
Regioambassadeur Gelderland 
Nederlandse Vereniging van 
Toezichthouders In de Zorg en 
Welzijn (NVTZ) 
Kerndocent NVTZ Academie 
'Nieuwe toezichthouders in de 
Zorg en Welzijn' en 
'Oriêntatiesessie voor 
aankomende toezichthouders' 
Lid Raad van Toezicht Zorggroep 
Sint Maarten 
Lid Raad van Commissarissen 
Regloplus met portefeuille 
Arbeidsmarkt zorg en welzijn 

Dhr. W.R. den Hartog 
(1950) 
Financiën 

Hoofdfunctie: 
Zelfstandig adviseur in de 
gezondheidszorg 
Nevenfuncties: 
Lid raad van toezicht Cordaan, 
Amsterdam 
Lid raad van toezicht Middin, 
Rijswijk 

01-01-2015 
01-01-2019 

01-01-2019 
01-01-2023 

01-06-2013 
01-06-2017 

01-06-2017 
01-06-2021 
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Dhr. A.P.J. Höppener 
(1947) 
Kwaliteit en 
veiligheid 

Nevenfuncties: 
Lid Raad voor civiel-militaire 
Zorg en Onderzoek (tot 1 juli) 
Ud raad van toezicht Theater de 
Kom, Nieuwegein 
Ud raad van toezicht Pluryn 
Lid algemeen bestuur Parochie 
Heilige Drie-Eenheid 
Voorzitter Stichting Vergeten 
Slachtoffers WO Il psychiatrie en 
verstandelijke beperking 
Lid raad van Toezicht 
gezondheidscentrum Roerdomp 
Nieuwegein 

01-06-2012 
01-06-2016 

01-06-2016 
01-06-2020 

Dhr. R.G.P. Jeurissen 
(1955) 
Voorzitter 
Ondernemer, ICT, 
Markt 

Hoofdfunctie: 
Algemeen directeur CTB 
Investments 
Directeur JRS lnvestments BV 
Bestuurder ITSO BV 
Nevenfuncties: 
Voorzitter VPTZ Wijchen 
Voorzitter financiële commissie 
congregatie St. Lucia 
Penningmeester Stichting KHO 
Penningmeester sMiles 
Foundation 
Aandeelhouder (minderheid) 
diverse Start Ups 

01-01-2015 
01-01-2019 

01-01-2019 
01-01-2023 
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Mw. M.J.M. Weerts 
(1963) 
Cliênten 

Hoofdfunctie: 
Zelfstandig adviseur in de 
gezondheidszorg 
Nevenfuncties. 
Lid Governancecommissie 
Gezondheidszorg 
Jurylid van het project de 
challenge 'Verpleeghuizen van 
de Toekomst' 
Voorzitter Klachtencommissie 
Clienten Kwintes 
Voorzitter zorgstandaard 
Hersenletsel 
Voorzitter 
stakeholderscommissie 
BENEFIT 
Voorzitter Platform Continentie 
Hulpmiddelenzorg 
Voorzitter stuurgroep 
kwaliteitsindicatoren farmacie 

28-06-2017 
28-06-2021 

28-06-2021 
28-06-2025 

Samenstelling raad van toezicht ZZG zorggroep in 2019 

3.2 Normen voor goed bestuur 
ZZG zorggroep legt verantwoording af over de besteding van haar budget en over de wijze 
waarop de stichting bestuurd wordt. De Governancecode Zorg 2017 en de Wet Toezicht 
Zorginstellingen zijn daarbij het uitgangspunt De raad van bestuur handelt conform de 
Governancecode Zorg volgens het pas-toe-en-leg-uit-beginsel; soms is bij toepassing 
uitleg nodig (pas toe en leg uit) en soms kan afwijking niet aan de orde zijn (pas toe). 

De statuten van ZZG zorggroep en de reglementen van de raad van bestuur en de raad van 
toezicht voldoen aan de uitgangspunten uit de Govemancecode Zorg. De leden van de raad 
van toezicht zijn deskundig op verschillende terreinen en ontwikkelen deze deskundigheden 
onder andere door cursussen te volgen. Zij hebben geen persoonlijke of werkgerelateerde 
binding met ZZG zorggroep. 

De Govemancecode Zorg en de WTZi vragen om een gestructureerde aanpak van 
risicomanagement. prestatiesturing en verantwoording daarover aan de raad van toezicht. 
De raad van toezicht ontvangt informatie over strategie, beleid en doelen. Daarnaast 
ontvangt de raad van toezicht informatie over de realisatie van deze doelen (integrale 
kwartaalrapportage) en het achterliggende systeem van sturing en beheersing. Risico's en 
de beheersing daarvan komen in elke vergadering van de raad van toezicht aan bod. 
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3.3 Raad van bestuur 
De statuten van ZZG zorggroep voorzien in de raad van bestuur-/raad van toezichtstructuur. 
De raad van bestuur bestuurt de stichting. De onafhankelijke raad van toezicht houdt 
lntegraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur, de nevenfuncties en op de 
algemene gang van zaken binnen de stichting. 

Reglement voor de raad van bestuur 
De taak en werkwijze van de raad van bestuur zijn beschreven in een reglement raad van 
bestuur. Hierin is onder meer vastgelegd: de positionering van de raad van bestuur, 
verantwoording en verantwoordelijkheid; besluitvorming. vergaderingen, waarneming. 
bereikbaarheid en vacature; belanghebbenden en medezeggenschap; deskundigheid; 
transparantie en externe verantwoording en vertrouwelijkheid. 

Maatregelen om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen zijn de volgende: 
openheid over nevenfuncties in het jaarverslag, aanvaarden van nevenfuncties eerst 
na schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht; 
voorkomen van strijdigheid tussen persoonlijke belangen en de belangen van de 
stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid 
van de raad van bestuur zelf wordt vermeden, 
indien naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een tegenstrijdig 
belang tussen één of meerdere leden van de raad van bestuur en de stichting, neemt 
het desbetreffende bestuurslid niet deel aan de discussie en besluitvorming over het 
onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft; 
het lid van de raad van bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke 
kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. 
Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij 
transacties namens zijn stichting verricht. Voorts zal het lid van de raad van bestuur 
persoonlijk geen geschenken, provisie of commissieloon aanvaarden of vorderen van 
personen die ten behoeve van de stichting en de daarmee verbonden instellingen 
werkzaam zijn dan wel van potentiêle leveranciers van de stichting; 
vermelding van de bezoldiging van de (leden van de) raad van bestuur in de 
jaarrekening. 

De raad van bestuur werkt met een collegiaal model met een procesverantwoordelijke 
voorzitter. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van 
bestuur evalueert haar functioneren en de onderlinge verhoudingen periodiek en stelt haar 
werkwijze zo nodig bij. Zij Informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen hierover. 
De raad van bestuur overlegt periodiek met de raad van toezicht (conform jaaragenda en 
bilateraal indien nodig). als raad van bestuur (4 keer per maand en Indien nodig). met de 
directeuren (plenair. bilateraal en In groter verband in kwartaalgesprekken), met de COR, 
met het Cliëntenplatform, met diverse externe stakeholders, met medewerkers tijdens 
werkbezoeken en tijdens vergaderingen. De vergaderingen van de raad van bestuur worden 
voorbereid via een agenda en genotuleerd. 
Zie voor personalia en nevenfuncties de bijlage Personalia. 
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Beleid bezoldiging van de leden van de raad van bestuur 
De raad van toezicht stelt de bezoldiging vast van de leden van de raad van bestuur. De 
arbeidsovereenkomsten met de voorzitter en het lid van de raad van bestuur zijn gesloten 
voor onbepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst van het zittende lid van de raad van bestuur 
(de heer J. de Visser) en de inmiddels afgetreden voorzitter van de raad van bestuur (de 
heer D. Herfst) is aangegaan vóór de Inwerkingtreding van de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector {WNT). 
Dientengevolge is het overgangsrecht van toepassing. Dit betekent dat de gemaakte 
afspraken gedurende een periode van 4 jaar gerespecteerd en vervolgens In drie jaar 
afgebouwd worden. De raad van toezicht heen hierover gesproken met de raad van bestuur. 
Voor de per 1 september 2019 nieuw aangestelde voorzitter van de raad van bestuur 
(mevrouw A. Jansen) geldt de overgangsregeling niet. Daarmee zijn door de raad van 
toezicht als werkgever afspraken gemaakt conform de WNT. 
Voor een grote en complexe organisatie, gemeten naar omzet en zorgsoorten, oordelen de 
raad van toezicht en de raad van bestuur de bezoldiging als maatschappelijk verantwoord. 

Vertrekregeling 
Met de leden van de raad van bestuur is een vertrekregeling overeengekomen. 

De heer D.C.S. Herfst voorzitter (tot 1 juli) 

Mevrouw A.G.R. 
Jansen 

voorzitter (vanaf 1 
september) 

Voorzitter Netwerk 100, voorheen 
Zowel NN 
Bestuurslid Stichting Samenwerking 
ZZG / Dichterbij 

Voorzitter raad van commissarissen 
Focus Cura 

Bestuurslid Stichting Agis 
Zorginnovatle 
lid raad van toezicht Nederlands 
Wljkverpleegkundig Genootschap 

voorzitter bestuur korfbalvereniging 
Noviomagum 

De heer J.H. de 
Visser 

lid Voorzitter kerngroep Zorg Thuis Actiz 

Samenstelling raad van bestuur ZZG zorggroep in 2019 
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5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na resultaatbestemming) 

ETA EEEED 
€ 

ACTIVA 

Vaste activa 

Immaterèle vaste activa 
Materièle vaste activa 
Financiële vaste activa 
Totaal vaste activa 

1 
2 
3 

27.825 
61.269.149 

149.464 
61.446.438 

Vlottende activa 

Totaal activa 

31-12-18 
E 

35.775 
58.803.460 

142.981 
58.982.216 

Voorraden 4 63.300 84.595 
Onderhanden werk uit hoolde van DBC's / DBC-zorgproducten 5 555.964 889.748 
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 1.789.123 0 
Debiteuren en ovenige vorderingen 7 9.395.087 9.248.495 
Liquide middelen 8 30.832.173 29.041 147 
Totaal vlottende activa 42.635.647 39.263.985 

104.082.085 

ETA EEIEEE 
€ 

98.246.201 

31-12-18 

PASSIVA 

Groepsvermogen 9 
Kapitaal 117.573 117.573 
Bestemmingsfondsen 51.927.410 49.149.886 
gemene en ovenige reserves 17.510.591 13.550.732 
Aandeel derden 0 0 
Totaal groepsvermogen 69.555.574 62.818.191 

Voorzieningen 10 13.732.454 12.889.157 

Langlopende schulden (nog voor meer dan één jaar) 3.129.600 3.563.700 

Kortlopende schulden (ten hoogste 6én jaar) 
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6 0 185.103 
Overige kortlopende schulden 12 17.664.457 18.790.050 
Totaal kortlopende schulden 17.664.457 18.975.153 

Totaal passiva 104.082.085 98.246.201 
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019 

Ia 
BEDRIJFSOPBRENGSTEN: 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 16 132.194.727 122.631.104 

Subsidies (exclusie! Wmo en Jeugdzorg) 17 1.837.997 2.001.518 

Overige bedrijfsopbrengsten 18 11.233.847 8.915.272 

Som dor bedrijfsopbrengston 145.266.571 133.547.894 

BEDRIJFSLASTEN: 

Personeelskosten 19 108.846.633 101.532.782 

At'schnyvingen op immatenèle en maten@le vaste activa 20 4.202.194 4.934.096 

Ovenge bedrijfskosten 21 25.384.759 24.776.905 

Som dor bedrijfslasten 138.433.586 131.243.783 

BEDRIJFSRESULTAAT 6.832.985 2,304.111 

Financiële baten en lasten 22 -85.461 41,645 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 6.747.524 2.345.756 

Vennootschapsbelasting 23 -10.141 0 

RESULTAAT BOEKJAAR 

RESULTAATBESTEMMING 
Het resultaat is als volgt verdeeld 

Toevoeging/onttrekking. 
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 
gemene vnje reserves 
Overige reserves 

TOTAAL 

2019 
€ 

6.737.383 

2019 
€ 

2.777.524 
3.959.859 

0 

6.737.383 

€ 

2.345.756 

2018 
€ 

2.226.758 
118.998 

0 

2.345.756 
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZI CHT 

2019 2018 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Bednjtsresutaat 

Ovenge mutaties Algemene en vrije reserves 

Aanpassingen voor. 
- afschrijvingen 
- resultaat aandeel derden 
- mutaties voorzieningen 

Veranderingen in vlottende middelen. 
- voorraden 4 
- vorderingen 7 
- mutatie onderhanden werk uit hoolde van DBC's S 
- vorderingen/'schulden uit hoolde van bekostiging 6 
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 12 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 

Ontvangen interest 
Betaalde interest 
Vennootschapsbelasting 

22 
22 
23 

Totaal kasstroom uit operationele actvitoten 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen immater@lo vaste activa 
Investeringen materiële vaste activa 
Desinvestenngen maten@le vaste activa 
Ovonigo investeringen in fnanciele vaste activa 
andeel dorden 

Totaal kasstroom uit invostoringsactiviteiten 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Nieuw opgenomen leningen 
Aflossing langlopendo schulden 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 

€ € 

6.832.985 2.304.111 

0 0 

4.202.194 4 934.096 
0 0 

843.297 -1.715.086 
5.045.491 3.219.010 

21.295 -10.525 
-146.592 336.448 
333.784 -776.838 

-1.974.225 1108.827 
-1 125.593 -1.552.658 

-2.891.331 -894 746 

8.987 145 4.628.375 

70.939 279.701 
-156.400 -238.056 
·10.141 0 

·95.602 41.645 

8.891 543 4. 670.020 

0 0 
2 -7.112.947 -3.335. 187 

2 453.014 155.005 

3 -6.483 2.758 
2 0 0 

-6.666.416 -3,177.424 

11 
0 

-434.100 
0 

.774.435 

-434 100 -774.435 

Mutatie geldmiddelen 

Stand geldmiddelen per 1 januari 
Stand geldmiddelen per 31 december 

Mutatie geldmiddelen 

IEEE 
8 
8 

29.041 147 
30.832.173 

28.322.986 
29.041.147 

Toelichting: 
In het bednjfsresultaat is het resultaat van verkoop onroerend goed opgenomen. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAAT BEPALING 

5.1.4.1 Algemeen 

Algomoon 
De activiteiten van ZZG zorggroop bestaan voornamelijk uit: het leveren van professionele zorg aan ouderen. 
ZZG zorggroep is een keten van eerstelijns gezondheidszorg. De eerstelijns wijkverpleging heef zowel binnen 
2ZG als binnen de zorgregio Nijmegen een belangrijke rol. Hiertoe heet ZZG o.a. meerdere ketena'spraken 

gemaakt moet de belangnjkste ziekenhuizen en de koepelorganisatie van de regionale en lokale huisartsen. 

Continuileitsveronderstelling 
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuiteitsveronderstelling. Deze veronderstelling is op 
volgende gronden gcbasoord. 
• ZZG kent een solidevermogenspositie (solvabiliteitsratio: 63,9%; current ratio: 2,43), 
• Er is sprake van structurcol positieve resultaten (zie 5.1.2 geconsolideerde resultatenrekening), 
• Er is beperkte externe financiering en geen sprake van bankconvenanten. 

Grondslagen voor het opstalon van do jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wetteljke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, de 

Regeling verslaggeving WTZi en de Richtlijnen voor do Jaarverslaggeving RJ 655, uitgegeven door de Raad 
voor de Jaarverslaggeving. 

Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering on van resultatenbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals 
opgenomen in de desbetreffende paragrafen. 

Schattingon 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt do leiding van ZZG 

zorggroep zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk 
is, is de aard van deze oordelen on schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgonomen bij do 
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

Consolidatie 
In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van de ZZG zorggroep samen met haar 
groepsmaatschappijen en andere rochtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap kan uitoefenen ot 
waarover zij do centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin ZZG zorggroep direct 

of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de 
stemrechten of op enige andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt 

tevens rekening gehouden met potentiele stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum. 

De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan 

uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Het 
aandeel van derden in het groepsvermogen in het groepsresultaat wordt afzonderlik vermeld. Deelnemingen 

waarop geen overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend (geassocieerde deelnemingen) worden niet 
betrokken in de consolidatie. 

Wanneer er sprake is van een joint-venture, wordt het desbetreffende belang proportioneel geconsolideerd. Van 
een joint-venture is sprake indien als gevolg van een overeenkomst tot samenwerking de zeggenschap door de 
deelnemers gezamenljk wordt uitgeoefend. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vordenngen en schulden tussen 
groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor 
zover do resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd. Ongerealscorde 
verliezen op de intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere 
waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie 
opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende 
waarderingsgrondslagen voor de groep. 

De in de consolidatie begrepen rechtspersonen zijn. 
Stichting ZZG zorggroep (als hoold van de groep) integrale methode 

• ZZG Thuisservice B.V. integrale methode 
ZORGgen B.V. integrale methode 

• Stichting Samenwerking ZZG-Dichterbij (woonboerderij do Hagent) proportionele methode (59,6%) 
• Stichting Steunfonds Zorggroep Zuid Gelderland integrale methode 
Stichting Steunfonds Zorggroep Zuid-Gelderland is met ingang van 31 oktober 2019 ontbonden. 

Verbonden partijon 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 
gezamenljko zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire 
directieleden, andere sleutelfunctionanssen in het management van ZZG zorggroep en nauwe verwanten zijn 
verbonden partjen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van do transactes en 
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht 

Leasing 
By 2ZG zorggroep kunnen leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan 
eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt Deze leasecontracten worden verantwoord als 
operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houden met ontvangen vergoedingen van de lessor, 
op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract 

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva 

ActNva on passiva 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verknijgings- of vervaardigingsprijs ot de 
actuele waarde. Indien geen specfeke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht zijn in 
de jaarrekening genummerd. 

VASTE ACTIVA 

Immatondle activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verknjgingsprijs onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 
lineaire jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur. De grond wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

ZZG zorggroep beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindonng onderhevig kan zijn, Indien dergeljke indicaties aanwezig zijn, wordt de 

realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het 
individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde van de kasstroomgenorerende eenheid waartoe 
het actief behoort, bepaald. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een 
actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en 

de bednjfswaarde. Een bijzondere waarverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en 
verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van do bookwaarde van het betreffende actief. 

Onderhanden projecten 
Een onderhanden project in opdracht van derden (hierna: onderhanden project) is een project dat 

overeengekomen is met een derde partij, voor de constructie van een actio! of combinatie van activa waarbij de 
uitvoering zich gewoonlijk uitstrekt over meer dan één verslagperiode. 

De projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van het onderhanden project worden, indien het resultaat 

van oen onderhanden project op betrouwbare wijze kan worden ingeschat ('percontago of completion' 
methode), als opbrengsten en kosten in de winst- on vertiesrekening naar rato van de verchte prestatie per 
balansdatum verwerkt. 

Als het resultaat van een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, worden de 
opbrengsten alleen verwerkt in de winst- en verlosrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat 
waarschijnlijk kan worden verhaald on worden de projectkosten in de winst- en verliesrekening verwerkt in de 
periode waann ze zijn gemaakt ('percentage of completion wth zero profit'-methode). s or goon 
onzekerheden meer bestaan ten aanzien van het op betrouwbare wijze kunnen inschatten van het resultaat van 
een onderhanden project, wordon de cumulatieve projectopbrengsten verwerkt in de winst- en verliesrekening 
op basis van de mate van verchte prestaties op het moment van het niet moor bestaan van onzekerheden. 

Is hot waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten zullen overschnjden, worden de 
verwachte verliezen onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt. 

De projectkosten bestaan uit de directe projectkosten, de opslag voor kosten die toerekenbaar zijn aan 
projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project gebaseerd op het normale niveau van 

projectactiviteiten en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend, 
exclusief de rente op het vreemd vermogen, 

htgavon die verband houden met projectkosten die na de balansdatum tot to verrichten prestaties leiden, zijn 
als voorraden (onderhanden werk of vooruitbetalingen op voorraden) of als overlopende activa verwerkt indien 
he! waarschijnlijk is dat ze in een volgende penode zullen leiden tot opbrengsten. 

Een voorziening voor verwachte verliezen voor een project wordt in mindering gebracht op de post 
onderhanden project. Tevens worden de gedeclareerde termijnen in mindering gebracht op de post 

onderhanden project. Het netto-bedrag per onderhanden project wordt verwerkt als actie! of als schuld, indien 
het saldo van het onderhanden project een debet- respectovelyk creditstand vertoont. 

Financdlo vaste activa 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invlood van betekenis kan worden 
uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde-methode. Invloed van betekenis wordt in 
ieder geval verondersteld aanwezig to zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten, DOo 

nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening, voor 
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt 
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een 

deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gowaardeerd. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs. Indien sprake is van eon duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze 

lagere waarde, atwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. 

De hypothecaire leningen (uitstaand) worden initieel gewaardeerd tegen re@ele waarde en vervolgens tegen 
geamortiseerde kostprijs. Leningen aan personeel worden gewaardeerd tegen redele waarde. 

VLOTTENDE ACTIVA 

Voorraden 
De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien daartoe aanleiding bestaat wordt incourantheid 

van de voorraad in mindering gebracht op de waarde van de voorraden. 

Afgeloido financidlo instrumonton 
ZZG zorggroep heeft een financieel instrument in de vorm van oen renteswap. Op het afgeleide financiele 
instrument wordt hedge accounting volgens het kostprijs hedge mode toegepast. Er is gcon sprake van een 

margin call. ZZG zorggroep heeft de intentie do lening en hot afgeleide financiële instrument tot einde van de 

looptijd aan to houden. 

Onderhanden projocton uit hoofde van DBC's /DBC-zorgproducton 
Do onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten worden gewaardeerd op basis van do 
verwachte opbrengstwaarde van het deel van de DBC's I DBC-zorgproducton dat op 31 december 2019 is 

geleverd. Op de onderhanden projecten worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in 
mindering gebracht Voor voorzienbare verliezen op do onderhanden projecten uit hoofde van DBC's DBC 

zorgproducten wordt eon voorziening op de waardering in mindering gebracht. 

Vorderingen en overlopondo activa 
De vorderingen zijn opgenomen togen de rele waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde 

en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs. Eon voorziening word t getroffen op de vorderingon op grond van 

verwachto oninbaarheid. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met oen looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende 

schulden. 

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort on schulden uit hoofde van financierings-ovorschot 
Het financieringsverschil, zijnde het verschil tussen het vastgestelde budget aanvaardbare kosten en de som 
van de bevoorschotting, de overige zotgopbrengsten en eventuele budgetaanpassing uit voorgaande jaren, 
dient alsnog in volgende boekjaren te worden verrekend. Derhalve is dit financieringsresultaat opgenomen als 
"Vorderingen uit hoofde van financieringstekort of "Schulden uit hoofde van financieringsoverschot. 

EIGEN VERMOGEN 

Bestemmingsfondsen 
De binnen het budget aanvaardbare kosten behaalde resultaten zijn toegevoegd aan deze reserve. 

Algemene on ovorige reserves 
Reserve niet-collectief; hieraan worden exploitatieresultaten toegevoegd danwel onttrokken. 
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VOORZIENINGEN 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare ot feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelyk is en waarvan de omvang op 
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de 

bedragen die noodzakolk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wkkelen. De voorzieningen worden 
gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven de naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen. 

Voorziening groot onderhoud 

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van 
panden, installaties, e.d.. gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gebaseerd op 
nominale waarde. 

Voorziening voor uitgestelde beloningen 
Do jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de 
contante waarde van de in do toekomst uit to keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op 
gedane toezcggngon, blj(kans en leefjd. 

Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid 
De voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid betreft een reservering voor personeelsleden die op 
balansdatum arbeidsongeschikt zijn, waarbij wij rekening houden met het eerste jaar en twccde jaar ziok. In 

jaar t+1 wordt 70% van het salaris uitgekeerd. Daarnaast wordt rekening gehouden met de individuele 
salanssen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering. pensioenen en sociale lasten., 

Voorziening porsoonlijk budget levensfase 

De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening ut hoolde van een CAO 
verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase is gekwalificeerd als 

con beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst 
eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blij/kans en leeftijd. 

Voorziening regeling WGA 

De voorziening regeling hervatting gedeelteljke arbeidsongeschiktheid (WGA) betreft een reservering voor 
toekomstige instromers in WGA. ZZG zorggroep betaalt bij uittreding uit het publeke stolsel nog negen jaar de 
uitkeringskosten. Dit risico wordt voorzien. 

Reorganisatievoorziening 
De reorganisatievoorziening is gevormd voor de kosten die in de komende jaren zullen voortvloeien ut de 
reorganisatie en is gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Voorziening ORT verplichting 

De voorziening ORT verplichting betreft een reservering ten gevolge van do cao 2016-2018 voor de uitbetalng 
van onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen aan medewerkers die per balansdatum uit dienst zijn. 

LANGLOPENDE SCHULDEN 

De post langlopende schulden betreft schulden met een looptijd langer dan één jaar. De langlopende schulden 
worden initieel gewaardeerd tegen re@le waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostpnjs. 

11/47 



5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA 

De post kortlopende schulden omvat schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en de 

aflossingsverplichtingen op do langlopende schulden voor de komende boekjaar. Onder overlopende passiva 
zijn vooruitontvangen bedragen opgenomen en verplichtingen uit hoofde van per balansdatum niet opgenomen 
vakantiedagen, gewerkte meeruren, vakantiegeldvorlichtingen over de per balansdatum verstreken periode. 

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling 

Algomoon 
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 baton on 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 ut voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. 

Opbrengsten 
De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op do 

verrichte diensten tot aan do balansdatum en in verhouding tot in totaal te vorchten diensten (onder de 
voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is 
voldaan. a., het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlyke economische voordelen; c. 
de mate waarin de dienstverlening op do balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en 

d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat 
niet kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de dienstverlening ). Bij de berekening van het 

wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is geen rekening gehouden mot do na-indexering. 
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin do baten zijn 

verantwoord. 

Personele kosten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

resultatenrekening voorzover zo verschuldigd zijn aan werknemers respectiovelyk do belastingautoriteit. 

Bodrjfslasten 
De bednj(slasten worden verantwoord op de grondslag van histonische uitgaatpnjs en worden toegerekend aan 

de penode waarop zij betrekking hebben. 

Pensioenen 
Stichting ZZG zorggroep heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor 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 ZZG 

zorggroep. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. ZZG zorggroep betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de 

werkgever wordt betaald en de andere helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks 
geindexoord, 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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Sinds 2015 gelden nieuwe, strengere regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe 
berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingssgraad is het gemiddelde van do laatste twaalf 
dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen, De 
dekkingsgraad bedroeg in februari 2020 90,4%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 104,3%. Het 
pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 10 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. ZZG zorggroep heeft goen verplichting tot het voldoen van aanvullende 
bijdragen in geval van een tekort bj het pensioensfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige 
premies. ZZG zorggroep heoh alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de 
jaarrekening verantwoord. 

Financidlo baton on laston 
De financiële baton en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen (to) ontvangen en aan dorden en 
groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de 
stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen 

dividenden van deelnemingen waarvan geen invloed van betekenis op het zakeljke en financidlo beleid wordt 
uitgeoefend en waardeveranderingen van financilo vaste activa on effecten, 

5.1.4.4 Kasstroomovorzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking hooft op do 

rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op 
de aflossing als kasstroom ut tinancenngsacttenten, In deze opstelling is de mutate van de kortlopende 
schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen. 

Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als re@lewaarde-hedges of 
kasstroomhedges worden in dezeltdo categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten. 
Kasstromen uit financiële dervaten waarbij hedge accounting niet langer wordt toegepast, worden consistent 

met de aard van het instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de hedge accounting is beëindigd. 

5.1.4.5 Waarderingsgrondslagen WNT 

Voor de uitvoenng van de Wet normenng bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) 

heeft do stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het 
opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 

ACTIVA 

1. Immateri ële vaste activa 

De specificatie is als volgt EISER EILEILR 
€ € 

Kosten van onderzoek en ontwkkeling 
Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom 
Totaal immateriële vaste activa 

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven. 

0 
27.825 

0 
35.775 

27.825 35.775 

EI EI 
€ 

Boekwaarde per 1 januari 
Bij: investeringen 
Af: afschnrvngen 
At: desinvesteringen 
Boekwaarde por 31 docomber 

€ 
35.775 

0 
7.950 

0 

43.725 
0 

7,950 
0 

27.825 35.775 

Toelichting: 
De post betreft doe licentiekosten voor ZorgGen B.V.. Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriéle vaste 
activa per actvagroep wordt verwezen naar het mutatie-overzicht onder 5.1.6. 

2. Materiële vaste activa 

De specificatie is als volgt EEIEEE ETEEL 
€ € 

Bedrijfsgebouwen en terreinen 
Machines en installaties 
ndere vaste bednjfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 
Matendle vaste bedrijfsactva in uitvoenng on voorui tbetalingen op materiele vaste activa 
Niet aan het bedrjtsproces dienstbare materiële activa 
Totaal materdle vaste activa 

Hot verloop van de materiële actv in het verslagjaar is als volgt woer to geven 

46.796.473 48.758 383 
3.708.579 3.849.656 
4.396. 123 4811.237 
6 367.974 1.384.184 

0 0 
61.269.149 58.803.460 

EI EII 
Boekwaarde per 1 januari 
Bj: investeringen 
At. afschrijvingen 
Af. desinvestenngen 
Boekwaarde per 31 december 

€ € 
58 803.460 60.549.422 
7112.947 3 335. 187 
4.194.244 4.926.144 
453.014 155.005 

61.269.149 58.803.460 

Toelichting. 
Voor een nadere specificatie van het verloop van do materiële vaste activa per activagroop wordt vorwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.7. 
In toelichting 5.1.9 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten 
Met ingang van 1 januan 2012 is het stelsel van bekostiging van de afschrijvingslasten van materiële vaste activa waarbij een 
integrale vergoedi ng voor de werkeljke afschri jvingskosten van do vaste activa was opgenomen, gewijzigd. Als gevolg van 
deze wijziging in bekostiging is de a'schnjving gebaseerd op de geschatte economische levensduur. 
Voor 2 panden is sprake van aanpassing van van de economische levensduur wat van invloed is op de ontwikkeling van de 
a!schnjvingskosten 

» ' 
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3. Financidlo vasto activa 

Do specificatie is als volgt. EEIEEE EEIEEIII 
€ € 

Leningen aan personeel 
Totaal financidlo vasto activa 

149.464 142.981 
149.464 142.981 

Het verloop van de financidle vaste activa is als volgt. EIDI EIDI 
Boekwaarde per 1 januan 
Verstrekte leningen 
Aflossi ng leningen 
Boekwaarde per 31 december 

€ € 
142.981 145.739 
189.758 184.348 
-183.275 -187.106 
149.464 142.981 

Toelichting 

Voor een nadere specificatie van het verloop van do financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.8 
Van de vordeningen op de financièlo vaste activa heeft een totaalbedrag van € 47.661 een looptijd korter dan 1 jaar. 

4. Voorraden 

De specificatie is als volgt 

Voedingsmiddelen 
Centraal magazijn 
Emballage 
Totaal voorraden 

EEIEIM EIEEE 
€ € 

0 21.295 
60.300 59570 

3000 373o 
%me ±se 

Toelichting: 
Met ingang van 2019 is geen voorraad voedingsmiddelen bijgehouden. 

5. Onderhanden werk uit hoolde van DBC's / DBC-zorgproducten 

De specificatie is als volgt 

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 
Af: ontvangen voorschotten 
Af: voorziening onderhanden werk 
Totaal onderhanden werk uit hoolde van DBC's 

EIEEE EEIEEII 
€ € 

1.026416 1343.200 
470.452 453452 

0 0 ------ 555.964 889.748 

To lichting: 
Ultimo 2019 zn 119 trajecten met ecn gamiddoldo omzotwaardo van € 8.625 onderhanden (2018: 156 trajecten, gem. 
omzetwaarde € 8.610) 

De specificatie per categone DBC's /DBC-zorgproducton is als volgt weer te geven 

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten 

ZEE 
ELI 
is.el E###Eg#As EI EEET EEELI T 
€ € € € 

Totaal Onderhanden DBC's (GRZ) 
Totaal 108± " s7015 595598% 1.026.416 0 470.452 555.964 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 

6. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging 

Specificatie vorderingen on schulden uit hoolde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot 

EII EID EET 
€ € € 

Saldo per 1 januari 

Financieringsverschl boekjaar 
Correcties voorgaande jaren 
Betalingen/ontvangsten 
Subtotaal mutatie boekjaar 

Saldo por 31 december 

Stadium van vaststelling (per erkenning) 

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

Waarvan gepresenteerd als. 
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 
• schulden uit hoofde van financieringsoverschot 
Totaal 

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 

Wettebk budget voor aanvaardbare kosten 
At: vergoedingen ter dekking van hot wetteljk budget 
Totaal financieringsverschil 

-185.103 0 -185.103 

0 1.789.123 1.789.123 
588.452 0 588 452 
-403.349 0 403. 349 
185.103 1.789. 123 1.974.226 

0 1.789.123 1,789.123 

c a 

EEIEEIDR EEIER 
€ € 

1.789.123 0 
0 -165.103 . 

1.76.3 "" 

EII EIN 
€ 

87.743.707 
85.954.584 
1.789.123 ----- 

€ 
79.117.558 
79.302.661 
-185.103 

Toelichting:. 
Op do post Wettelyk budget voor aanvaardbare kosten is oen bedrag van € 94.000 in mindering gebracht in verband mot 
overschrijding zorgkostenplafond. 
Het financieringsverschil is ton opzichte van 2018 toegenomen ten gevolge van verstrekte middelen uit het kwaliteitskader. 

7. Debiteuren on ovorigo vordoringon 

Do spocficabe is als volgt. EEISER EIAESI 
€ € 

Vordenngen op debiteuren 
Vorderngen op zorgverzekeraars 
Vordenngen op groepsmaatschappjen 
Vordenngen op overheidsinstellingen 
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 
Nog te ontvangen subsidie behandeling 
Overlopende activa 
Totaal debiteuren en overige vorderingen 

373.895 713.760 
6.863 253 6.575.029 

0 49.088 
975.480 795.509 
449.147 51.766 
170.862 190670 
562. 450 872.673 

9.395.087 9.248.495 
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5.1.,5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 

Toelichting. 
De voorziening oninbare vordeningen die in aftrek op de vorderingen op debiteuren is gebracht, bedraagt€ 117.000 
(2018:€ 132.000) 
le vorderingen hebben cen looptijd korter dan één jaar. 
Vorderingen op overheidsinstellingen betreft een vordering op het UWV inzake reeds betaalde tranistevergocdingen 2015- 
2019. Inning kan vanaf apnl 2020 plaatsvinden. 
In verband met achterstand in te declareren DBC.trajecten is oen toename to.v. 2018 op Nog te facturen omzet DBC's waar te 
nemen 

8. Liquido middelen 

Do specificatie is als volgt. EEES EIEL 
€ € 

Bankrekeningen 
Kassen 
Kruisposten 
Totaal liquide middelen 

30.795 355 
22. 730 
14.088 

29.018.419 
13728 
9.000 

30.832.173 29.041.147 

Toelichting: 
ZZG zorggroep heeft de tegoeden van de deposito ad € 4,2 miljoen verpand, dalend met de aflossingen van de uitstaande 
leningen. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 

PASSIVA 

9. Groepsvermogen 

Het groepsvermogen bestaat ut de volgende componenten. 

Kapitaal 
Bestemmi ngsfondsen 
Algemene en ovenge reserves 
Totaal groepsvermogon 

EIER EEIEL 
€ € 
117.573 117573 

51.927.410 
17.510.591 
69.555.574 

49149.886 
13 550.732 
62.818.191 

Kapitaal 

Het verloop is als volgt weer te geven' 

Kapitaal 
Totaal kapitaal 

Bestemmingsfondsen 

Helt verloop is als volgt weer te geven 

Reserve aanvaardbare kosten. 
Verpleging & Verzorging. Thuiszorg 
Totaal bestemmingsresorves 

gemene on overige reserves 

Het verloop is als volgt woor te geven 

lgerene reserves. 
gemene vrije reserves 
Ovenige reserves. 
Reserve niet-collecte! 
Totaal algorono on overige reserves 

EI GEZEG GLEI ELa 
EEII ETTE:TO EET EIEEII 

€ € € € 

117573 " 117sna 
::' ' :"?? 
EI 
EEIE 

€ 

49.149.886 
49.149.886 

GELEES ELI 
EET TE 

€ € 

EEa 
EIEEIII 

€ 

2.777.524 0 
2.777.524 0 

51.927410 
51.927.410 

ZE.a ELZEN ,II Ja 
EEIER EET7TO EI EIEEIII 

€ € € € 

3674.413 3.959.859 0 7.634.272 

9.876.319 0 0 9.876.319 
13.550.732 3.959.859 0 17.510.591 

Statutaire regeling resultaatbestemming 
In de statuten is bepaald, conform artikel 15, dat bij goedkeuring van do jaarrekening door Raad van Toezicht het resultaat 
conform resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2 wordt verdeeld. 

Voorstel resultaatbestemming 
Het resultaat wordt verdoold volgens de resultaat verdelng in paragraaf 5.1.2 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 

10. Voorzieningon 

Het verloop is als volgt woor te goven 
EZEG EEz 
EER 

€ € 
Voorziening groot onderhoud 6.955.770 969.600 
Voorziening voor uitgestelde beloningen 932 168 322.000 
Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktho 920.763 0 
Voorziening persoonlk budget levensfase 591.633 0 
Voorziening regeling WGA 3233 810 223 872 
Reorganisatievoorziening 137.295 494.845 
Voorziening ORT verplichting 117.718 0 
Totaal voorzieningen 12.889.157 2.010.317 

LEIEN IE EZE2 -- EIEEI € € € 
406.419 58 280 7.460.671 
140.012 81.828 1.032 328 

0 122.721 798.042 
0 162. 485 429.148 
0 0 3457.682 

58.096 19.461 554.583 
0 117.718 0 

604.527 562.493 13.732.454 

Toelichting per categorie voorziening. 
Voorziening groot onderhoud 
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelkmatig te verdelen over een aantal 
boekjaren. DOe voorziening is gebaseerd op con langdurige cyclus en een gedetailleerde onderbouwing gebaseerd op 
berekening per m van een extern bureau. 

Voorziening voor uitgestelde beloningen 
De voorziening voor uitgesteldo beloningen betreft een voorziening voor uitkenngen bij een jubileum. Do voorziening wordt op 
individeel niveau bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met de bijkans, inflatie en een opslag voor sociale lasten. Er wordt 
rekening gehouden met oen disconteringsvoet van 2% en een loonindex van 4% 

Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid 
De voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid betreft een reserving voor personoolsloden die op balansdatum 
arbeidsongeschikt zijn, waarbij wij rekening houden met het oerste jaar on twoodo jaar ziek. In jaar t1 wordt 70% van het 
salaris uitgekeerd. Daarnaast wordt rekening gehouden mot do individuele salarissen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering. 
pensioenen en sociale lasten. 

Voorziening persoonlijk budget levensfase 
Voorziening persoonlk budget lovons/aso botroft oon reservering voor toekomstige uitgaven. De overgangsregelng is 
opgenomen in CAO WT. Er wordt r0koning gehouden met een discontenngsvoet van 2% en een loonindox van 4%. 

Voorziening regeling werkherva tting godootobpko arbeidsongeschiktheid 
De voorziening regeling hervatting gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA) betreft eon reservering voor toekomstige 
instromers in WGA ZZG zorggroep betaalt bj uittreding uit het publieke stelsel nog nogon jaar do uitkeringskosten. DOit risico 
wordt voorzien. Do toekomstige uitkeringskosten zijn contant gemaakt mot discontoringsvoet van 2% 

Reorganisatievoorziening 
De reorganisatievoorziening betreft de bezoldiging van personeelsleden do con reorganisatie-traject doorlopen. De voorziening 
is indviducol bepaald, waarbij rekening wordt gehouden moet allo van belang zijnde emolumenten. 

Voorziening ORT verplichting 
Do voorziening ORT verplichting betreft een reservenng ten gevolge van de cao 2016-2018 voor de uitbetaling van 
onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen aan medewerkers die ten tjde van afsluiten cao uit dienst waren 
In 2019 is geen claim door medewerkers ut dienst gedaan, derhalve is de voorziening vnjgovallen. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 

11. Langlopende schulden (nog voor moer dan één jaar) 

De specificatie is als volgt. 

Schulden aan kredietinstellingen 
Ovenge langlopende schulden 
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan één jaar) 

EIEEIIR EEEER 
€ € 

2.325000 2.625.000 
804.600 938.700 ----- 3.129.600 3.563.700 

Het verloop is als volgt weer te goven. 

Stand per 1 januan 
B: nieuwe leningen 
At. aflossingen 
Stand per 31 december 

3.997.800 
0 

434.100 

€ 
4.772.235 

0 
774.435 

3.563.700 3.997.800 

At. aflossingsverplichting komend boekjaar 
Stand langlopende schulden por 31 december 

434.100 434.100 
3.129.600 3.563.700 

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 
Hiervan langlopend ( 5 jaar) 

434 100 
3.129.600 
1 527.300 

434.100 
3 563.700 
2.095.500 

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bjlage overzicht langlopende schulden 
(specificatve 5.1.10) 
Do aflossingsverplichtingen zijn verantwoord ondor do kortlopende schulden 

12. 0vorigo kortlopende schulden 

De specificatie is als volgt. 

Crodtouren 
Bouwcrediteuren 
Aflossing sverplichtingen langlopende leningen 
Belastingen en sociale premies 
Schulden terzake pensioenen 
Nog te betalen salarissen 
Verplichtingen aan porsonool 
Vakantiegeld 
Vakantedagen 
Schulden op groepsmaatschappjen 
Rek. courant Stg. Samenwerking ZZG-Dichterbij 
Nog te besteden subsidies 
Overige schulden 
Totaal overige kortlopende schulden 

EIEEE EEIEEILR 
€ € 

2175.796 2711113 
349.000 443.091 
434.100 434.100 
2111812 2 324.032 
541.879 421.268 
499.703 797.027 

0 979.959 
3 221.046 3.022.817 
5 302 523 4.960.506 

143.657 0 
128.692 78.860 

1.161.657 1.133.167 
1.594.591 1,484.110 

17.664.457 18.790.050 

Toelichting 
Verplichtingen aan personeel (2018. € 979 959) betreft kortlopend deel op de reorganisatievoorziening en de laatste betaling 
inzake de verplichting inzake schikkingsvoorstellen met betrekking tot onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen aan 
medewerkers die op balansdatum nog in dienst zijn, ten gevolge van de cao 2016-2018. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALAN S 

13. Financidlo instrumenten 

gemeen 
ZZG zorggroep heeft in 2008 een renteswap afgesloten gekoppeld aan een langlopende lening met flexibele rente. Deze 
renteswap is aangegaan om de rente gedurende de looptijd te egalseren. ZZG zorggroep past qua waardering van het derivaat 
kostprjshedging toe. 
De leningen en het hieraan gekoppelde derivaat hebben een looptijd tot 1 augustus 2028. De rente van de renteswap is 
gekoppe ld aan de 3-maands eunbor. Er is geen sprake van een margin call Do waarde utimo 2019 is €611.450 negatief. De 
lening wordt jaarljks met € 300.000 afgelost Het risico daal (a/hankelk van de marktwaarde) met de aflossing van de lening. 

14. Niet in de balans opgenomen regelingen 

Huurverplichtingen: 

<1jaar 
1-5 jaar 
> 5 jaar 
Totaal 

EIDI 
€ 
202.654 
432.806 

3.219.600 
3.855.060 

ZZG zorggroep is huurcontracten aangegaan voor 16 woonz orglocaties. 

Loasocontracten: 
De ZZG zorggroep heeft per ultimo boekjaar contracten terzake operational lease afgesloten met 
- Citroen- Bu!ers. 
6 personenauto's, einde looptijd rosp. 1 apnl 2020, 16 juni 2020, 12 jul 2020, 30 mei 2022, 22 jul 2019 en 28 november 2023 
- Opel Leasing . 
6 bestelauto's, einde looptijd 7 tebruan 2023 
- Jacobs Douwo Egberts Pro NL. 
26 koffieautomaten, einde looptd vanerend tussen 11 juni 2017 0n 26 december 2021. 
- Canon Nederland B.V. 
84 multfunctionele afdrukapparatuur, oindo looptjd 1 mei 2023 

Onzekorhodon opbrengstverantwoordi ng 
ls gevolg van matenele nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties 
en maatschappeljke ondersteuning kunnen correcties noodzakeljk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van 
eventuele maten@lo nacontroles zijn vooralsnog onzeker. ZZG zorggroep heeft op basis van een risicoanalyse con zo 
nauwkeurig mogoljko inschatting gemaakt van de hieruit voortvoeiendo risico's on verplichtingen. Daarbij is rekening 
gohoudon mot uitkomsten van interne en externe control0s. 
ZZG zorggroep verwacht ut hoofde van gonoomdo nacontroles geen noemenswaardige correc ties op gedeclareerde en 
verantwoorde opbrengsten ut zorgprestatios on maatschappelpke ondersteuning. 

Met betrekking tot de opbrengst ZW 2019 is onzeker ot een overschmjding van het landeljk budgetplafond kan worden 
teruggevorderd van de zorginstellingen naar ieders aandeel van in de overschrijding (macrobeheersinstrument). ZZG 
zorggroep zou op basis hiervan in 2020 een terugbetalingsverplichting opgelegd kunnen knjgen. Zorgaanbieders dienen de 
cdenten te indiceren voor de te leveren zorg. Landelk is het onduideljk of die indicering geheel verricht is in overeenstemming 
met de afspraken tussen zorgaanbiodors en zorgverzekeraars, zo ook voor ZZG zorggroep. Mogelk kan dit leiden tot 
aanvullende verplichtingen voor ZZG zorggroep in 2019 (of mogelk later). ZZG zorggroep is van mening dat indicering met de 
juiste deskundigheid heeft plaatsgevonden. Bj het opstellen van de jaarrekening 2019 is onbekend of verplicht ingen ut het 
bovengenoemde bestaan. Als gevolg daarvan is geen verplich ting tot uitdrukking gebracht in do balans van de stichting per 31 
december 2019. 
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA (GECONSOLIDEERD) 

Er 
ETIE 

concessies, 
vergunningen 

EET77 
uitgifte van 

7 
€ € € 

Stand per 1 januari 2019 
- aanschatwaarde 
• cumulatieve afschrijvingen 

0 
0 

0 
0 

79.500 
43.725 

Boekwaarde per 1 januari 2019 

Mutaties in het boekjaar 
- investeringen 
- afschrijvingen 

- terugname geheel afgeschreven activa 
aanscha twaarde 
cumulatieve a'schnjvingen 

dosinvesteringen 
aanschatwaarde 
cumulatieve afschrijvingen 
per saldo 

Mutaties in boekwaarde (por saldo) 

Kosten van 
onderzoek eon 
ontwikkeling 

on rechten van 
intellectuele 
eigendom 

Stand per 31 december 2019 
• aanschafwaarde 
- cumulatieve afschnjvingen 

Boekwaarde per 31 december 2019 

ZIN 
ZE. 
EEI 
IN 

€ 

Vooruit 
betalingen op 
immaterle 

acta Totaal 
€ € 

0 
0 

0 
0 

79.500 
43.725 

0 0 35.775 0 0 35.775 

0 0 0 0 0 0 
0 0 7,950 0 0 7.950 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

0 0 -1.950 0 0 -7.950 

0 
0 

0 
0 

79.500 
51.675 

0 
0 

0 
0 

79.500 
51.675 

Afschnjvingsporcontage 

0 0 27.825 0 0 27.825 ----- 
10% 
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5.1.7 MUTATIEOVERZI CHT MATERIELE VASTE ACTIVA (GECONSOLIDEERD) 

bedrijfs 
middelen, 

Bedrijfs technische on 

Erm 
terreinen 

€ 
Stand per 1 januan 2019 
- aanschafwaarde 
- cumulatieve afschnjvingen 

Boekwaarde per 1 januari 2019 

Mutaties in het boekjaar 
• investeringen 
• afschrijvingen 

65471.067 
16 855. 828 

Machines en 
installaties 

€ 

6.289.340 
2.439.681 

ETTE EZTTI 
ET:II Erm 

administratieve 
uitrusting 

€ 

8.779.765 
3 825 387 

vooruitbetalingen 

IT 
RTT:II 

€ 

Niet aan het 
bedrijfsproces 
dienstbare 

materiële actNa 
€ 

1.,384.184 
0 

0 
0 

- € 

81.924.356 
23.120.896 

48.615.240 3.849.659 4.954.377 1.384.184 0 58.803.460 

- terugname gobool algoschreven activa 
aanschafwaarde 
cumulatieve afschnjvingen 

- dosinvostenngen 
aanschafwaarde 
cumulatieve afschrijvingen 
per saldo 

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 

Stand per 31 december 2019 
· aanschafwaarde 
- cumulatiovo afschrijvingon 

Boekwaarde per 31 decomber 2019 

Afschrijvingspercentage 

935.976 794.912 398.269 4.983.790 0 7112947 
2.340.239 933.816 920.189 0 0 4.194.244 

493.737 648. 199 144.116 0 0 1.286.052 
493.737 648.199 144.116 0 0 1.286.052 

692.857 6.219 49.663 0 0 748.739 
278.350 4.047 13.328 0 0 295.725 
414.507 2172 36.335 0 0 453.014 

-1.818.770 -141.076 -558 255 4.983.790 0 2465.689 

±AA#i»ia«ut1/u nno, 

65 220.449 6.429.834 8 984.255 6.367.974 0 87.002 512 
18.423.980 2.721.251 4.588.132 0 0 25.733 363 

46.796.470 3.708.583 4.396.124 6.367.974 0 61.269.149 - 
0%15% 10%/33% 10%120% 0% 5%110% 
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5.1.8 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA (GECONSOLIDEERD) 

Vorderingen op 
participanten en 
op maatschapp4- __________ 
en waarin wordt 

ET7770 
€ 

(deelnemingen) 
€ € 

Boekwaarde per 1 januari 2019 
Verstrekte leningen / verkregen effecten 
Ontvangen dividend / aflossing leningen 

0 

deelgenomen 

0 
0 
0 

Hypothecaire 

T 
0 
0 
0 

r; 
h 

7777 
€ 
142.981 
189.758 
-183 275 

Overige 
vorderingen 

€ 
ET 

0 
0 
0 

€ 
142.981 
189.758 
-183.275 

Boekwaarde per 31 docomber 2019 0 0 0 149.464 0 149.464 
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5.1.9 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTI MO 2019 

EMIEg » oeros 

w» t ; 4p 

€ %$ € 
ING' 1-aug9-08 6.000.000 20 Onderhands 5,90% 2.925.000 
Dichterbij' 1-jan-07 2682.000 20 Onderhands 2,00% 1.072.800 
Totaal 3.997.800 

Leninggever Datum Hoofdsom 

Nieuw0 Restschuld 

iE'iEi#lil-REEF 
€ 

Resterende 
looptijd in Aflos 
jaren eind sings 

0v0 jiar 201g wijze 
€ € € 

0 300.000 2.625.000 1.125.000 
0 134.100 938.700 4n2 0 

0 434.100 3.563.700 1.5.300 

Gestelde zekerheden 
€ 

t0 Lineair 300.000 Verpanden deposito 
"9'vv "ov 8 Lineair 134.100 Hypotheekclausule 
eon «zo»,no 434.100 

' Einde van de rentevast periode 31 jul 2028 
Einde van de rentevast periode 31 december 2026 
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5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 

BATEN 

16. Opbrengsten zorgprostaties on maatschappelijke ondersteuning 

De specificatie is als volgt. EII EI 
€ € 

Opbrongston zorgverzekerinqswet (exclusief subsidies) 
Wetteljk budget voor aanvaardbare kosten Wz-zorg (exclusie! subsidies) 
Opbrengsten Wmo 
Ovenge zorgprestaties 
Totaal 

42.565 793 41.916.048 
88. 332.159 79.104.974 

372 126 639.272 
924.649 970.810 

132.194.727 122.631.104 

Toelichting 
In 2019is € 4.400.000 voor middelen voor het kwaliteitskader verwerkt. De reguliere productie is in 2019 met circa € 4.200.000 
toegenomen. Enerzijds veroorzaakt door tare!stijging (+ 3,9%) en toename productie MPT (€ 1.800.000). Tevens is in 2019 de 
goedgekeurde overproductie van 2018 (€ 588.000) verwerkt 
De opbrengsten Wmo 2019 betreffen 6 dienten met on GGZ-C indicatie. 

17. Subsidies (exclusie! Wmo en Jeugdzorg) 

De specificatie is als volgt EII EI 
€ € 

Subsidies WzIZww-zorg 
Ovenige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 
Totaal 

620.287 
1.217.710 

716.492 
1.285.026 

1.837.997 2.001.518 

Toelichting 
22G zorggroep heeft in 2019 do volgondo overheidssubsidies verwerkt (2019 €905.000, € 2018. € 1.035.000) 
- subsidie op het gebied van scholng. te woton praktijkleren (€ 315.000), sectorplannen (€ 240.000) on ministerie WWS, 
stagefonds 

18. 0vorige bedrijfsopbrengsten 

De specificatie is als volgt. EI EI 
€ € 

Huuropbrengsten 
Overige opbrengsten 
Totaal 

4.186 517 
7.047.330 

4.331.059 
4.584 213 

11.233.847 8.915.272 

Toelichting 
Onder ovengo opbrengsten wordt do verkoop van onroerend goed verantwoord (2019. € 4.205.000, 2018: € 1.824.000). 
De huuropbrengsten zijn afgenomen door oon vorkoop van een deel terrein Vyverhof met opstallen. 
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5.1.10 TOELICHTI NG OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 

LASTEN 

19. Personeelskoston 

De specificatie is als volgt. EIDI EID 
Lonen en salarissen 
Sociale lasten 
Pensioenpremies 
Andere personeelskosten 
Subtotaal 
Personeel niet in loondienst en onderaannemers 
Totaal personeelskosten 

€ € 
77.802. 124 74.322 568 
12.856.223 11.630.976 
6.507.269 6.061.943 
5348.945 3.495.603 

102.514.561 95.511.090 
6.332.072 6.021.692 

108.846.633 101.532.782 

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in F TE's) per segment. 
Verpleging en verzorging. thuiszorg. geratnsche revalidatie en zorgvastgoed 
Overig0 
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden 

Gemiddeld aantal personeelsleden werkzaam buten Nederland 

1797 
0 

1770 
0 

1797 1770 

0 0 

Toelichting 
Andere personeelskosten wijken in 2019 significant af van 2018. Dt wordt met name veroorzaakt door dotatie aan voorziening 
uitgestelde beloningen, voorziening regeling WGA on reorganisatievoorziening (€ 1.040.717) 
Personeel niet in loondienst is ten opzichte van 2018 toegenomen in verband met extra inzet personeel (zorg en niet-zorg) ten 
gevolge van oen hoog ziekteverzuim en middelen uit het kwaliteitskader. 

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vasto activa 

De specificatie is als volgt. 

Afschrijvingen 
- immatenêlo vasto activa 
- mater@le vasto activa 
Totaal afschrijvingon 

EI EII 
€ € 

7.950 
4.194.244 

7.950 
4.926.146 

4.202.194 4.934.096 

Toelichting 
In verband met herziening levensduur en verkoop vastgoed zjn do afschnjvingon met circa € 730.000 afgenomen. 

21. 0vorige bedrijfskosten 

De specificatbo is als volgt. EI EII 
€ € 

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 
gemene kosten 
Client- en bewonersgebonden kosten 
Onderhoud en energiekosten 
Huur en leasing 
Dotaties en vrijval voorzieningen 
Totaal overige bedrijfskosten 

5.650 255 5.550.856 
6462.804 6.499.006 
3.904.734 3.587.790 
4.497.407 4.276.445 
3.955.757 3.880.053 
913.802 982.755 

25.384.759 24.776.905 

Toelichting 
Do toename in de ovenige bedrytskosten wordt met name veroorzaakt door extra kosten geneesmiddelen, overige cent- en 
bewonersgebonden kosten en kosten onderhoud 
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22. Financièlo baten en lasten 

Do specificatie is als volgt. EIDI EII 
€ € 

Rentebaten 
Rentelasten 
Financiële lasten uit verhouding met groepsmaatschappijen 
Totaal financadlo baten en lasten 

70.939 
-156.400 

0 

279.701 
-238.056 

0 
-85.461 41.645 

23. Vennootschapsbelasting 

De specificatie is als volgt. EIN EIJ 
€ € 

Vennootschapsbelasting 
Totaal vennootschapsbelasting 

10.141 0 
10.141 0 

Toelichting 
Ten gevolge van een positief resultaat in 2019 van 20RGgen B.V. is vennootschapsbelasting verschuldigd. 

25. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke on semipublieke sector (WNT) 

Op 1januan 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting 2ZG 
zorggroep. Het voor Stichting ZZG zorggroep toepasselke bezoldigingsmaximum is in 2019€ 179.000 (klasse IV met 11 punten 
op basis van de regeling Zorg- en jeugdhulp). Het weergegeven toepasseljk WNT.maximum per persoon of functie is berekend 
naar rato van de orrvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de 
omvang van het dienstverband noot groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondenng hierop is het WNT-maximum voor de leden van 
Raad van Toezicht, dt bedraagt voor de voorzitter 15% en voor do ovonge leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend 
naar rato van de duur van het dienstverband. 

Do binnen onze organisatie geidentificoorde leidinggevende topfunctionarissen mot oen dienstbetrekking hebben goon 
dienstbetrekking bij andere WNT .plichtigo instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf 1 januari 

2019) 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 130 maand van de functievervulling 

€ € € 
Gogovons 2019 :-z :I7 TTR 
Functiogogovens Voorzitter rvb Voorzitter rvt Lid rvb 

Aanvang on einde functievervulling in 2019 1/9-31/12 111 • 30/06 1/1-31/12 

Omvang dienstverband (als doettd'actor in fte) 1.0 1,0 1.0 

Dienstbetrekking? ja ja ja 

Bezoldiging 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 55. 783 103 395 200.099 

Beloningen betaalbaar op termijn 3.871 0 11.705 

Subtotaal 59 654 103. 395 211.804 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 59.830 88.764 179.000 

-4. 0verschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Nv.t N.v.t 

Totale bezoldiging 59.654 103.395 211.804 
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Reden waarom de overschnjding al dan niet is toog0staan 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling 

1) 
Nv.t 

2) 
N.v.t 

t) De bezoldiging van de heer Herfst voldoet aan de WNT norm rekening houdend met het overgangsrecht. In 2017 is de afbouw 
van de bezoldiging gestart 
2) Do bezoldiging van do heer De Visser voldoet aan de WNT rorm rekening houdend met het overgangsrecht. In 2018 is de 
afbouw van de bezoldiging gestart 

Gegevens 2018 
Functiogogovons 
Aanvang en einde functievervulling in 2018 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in tte) 
Dienstbetrekking? 

Bezoldiging 
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 
Beloningen betaalbaar op termijn 
Subtotaal 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 

Totale bezoldiging 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Gegevens 2019 
Functiegegevens 
Aanvang en einde functievervulling in 2019 
Bezoldiging 
Totale bezoldiging 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaumum 
-t- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag 
Roden waarom de overschnjding al dan niet is toegestaan 
Toelichting op de vordering wcgons onverschuldigde betalng 

Gegevens 2018 
Functiogogovons 
Aanvang on einde functievervulng in 2018 
Bezoldiging 
Totale bezoldigng 
Individueel toepasselyko bezoldigingsmaximum 

1c. Vervolg toezichthoudende topfunctionarissen 

Gegevens 2019 
Functiegegevens 
Aanvang en einde functievervulling in 2019 
Bezoldiging 
Totale bezoldiging 
Individueel toepasseljke bezoldiging smaximum 
-1- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag 
Reden waarom de overschnjding al dan niet is toegestaan 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betalng 

€ € 
ET EETTa 
Voorzitter rvt Lid rb 

1/1-31/12 1/1-31/12 
1,0 1,0 
ja ja 

213.278 204.275 
0 11.572 

213.278 215847 

172.000 172.000 

213.278 215.847 

€ € € 
EET1 zI M EIT.N 
Voorzitter rt Lid rt Lid rt 

1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 

26.850 17.900 17.900 
26,850 17.900 17.900 

nv.t n.v.t nv.t 
n.v.t nv.t n.v.t 
nv.t n.v.L n.v.t 

€ € € 

7 zI M TT 
Voorzitter rt Lid rt Lid r 
1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 

25.800 17.200 17.200 
25.800 17.200 17.200 

€ € rzrr1 TTR 
Lid rt Lid rt 

1/1-31/12 1/1-31/12 

17.900 17.900 
17.900 17.900 

nv.t nv.t 
nv.t n.vt 
nv.t nv.t 
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Gegevens 2018 
Functiegegevens 
Aanvang en einde functievervulling in 2018 

€ 
zrT1 

Lid rvt 
1/1-31/12 

€ 

IR 
Lid rvt 

1/1-31/12 

Bezoldiging 
Totalo bozoldigng 
Individueel toepasselpke bezoldiginqsmaximum 

17.200 
17.200 

17.200 
17.200 

3. Overige rapportageverplichtingen o grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn et geen overige functionarissen met oen dienstbetrekking die in 2019 een 
bezoldiging boven het individueel toepasseljke drempelbedrag hebben ontvangen 

26. Honoraria onafhankelijke accountant 

De honoraria van de accountant over 2019 zijn als volgt 
EI EII 

€ € 
t Controle van de jaarrekening 
2 Ovenge controlewerkzaamheden 
3 Fiscale advisering 
4 Net-controlediensten 
Totaal honoraria accountant 

106.712 
43.630 
17.174 

0 

102.850 
32.670 
12.837 

0 
167.516 148.357 

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken 
maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artkel 1, Ed 1 Wa (Wet 
too.zich t accoun tantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honorana van het gehele netwerk waartoe do 
accountantsorganisatie behoort Deze honoraria hebben betrekking op hot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 
2019, ongeacht of do werkzaamheden gedurende het boekjaar zijn verricht. 

27. Transacties met vertonden partijen 

Van transactos mot verbonden partjen is sprake wanneer een relato bestaat tusson de instelling. haar deelnemingen en hun 
bestuurders en leidinggevende functionarissen. 

Er hebben zich geen transacties met verbonden partjen voorgedaan op niet-zakelke grondslag. 

Do bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 25. 

28. Gebeurtenisson na balansdatum 

Het Coronavirus COVID.19 hoef ook invloed op ZZG. Wat de financiële omvang van deze invloed op de organisate is, zal na 
goedkeunng en vaststelling van do jaarrekening helder worden. Op dit moment is een kwantitatovo inschatting niet betrouwbaar 
te maken. Wel wordt met de informatie op dit moment geen ernstige onzekerheid voor de continuiteit van ZZG verwacht. Het 
saldo van de liquide middelen achten we op basis van scenano inschattingen in de Equidtetsplanning voldoende om de effecten 
van het Coronavrus op to vangen rekening houdend met de toegezegde overheidssteun en in atwachting van financiéle 
noodmaatregelen zorgkantoren en zorgverzekeraars. 
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5.1.11 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na resultaatbestemming) 

Er3 
ACTIVA 

Vaste activa 

Maten@le vaste activa 
Financiële vaste activa 
Totaal vaste activa 

1 
2 

Vottondo activa 

Voorraden 
Onderhanden werk uit hoolde van DBC's /DBC 
zorgproducten 
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 
Overige vorderingen 
Liquide middelen 
Totaal vlottende activa 

Totaal activa 

31-12-19 
€ 

59.505.462 
272.185 

59.777.647 

102.271.235 

31-12.-18 

57.039.109 
10.242.339 
67.281.448 

3 63.300 84.595 
4 555.964 889.748 

5 1.789.123 0 
6 9.357.651 9.275.387 
7 30.727.550 18.577.665 

42.493.588 28.827.395 

96.108.843 

€ € 
PASSIVA 

Eigen vermogon 8 
Kapitaal 117.573 117.573 
Bestemmingsfondsen 51.816.603 49.039.081 
Algemene en ovenge reserves 16.968.151 12.689.313 
Totaal eigen vermogen 68.902.327 61.845.967 

Voorzieningen 9 13.732.454 12.911 179 

Langlopende schulden (nog voor moor dan 10 2.325.000 2.625.000 
één jaar 

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /DBC- 4 0 0 
zorgproducten 
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 5 0 185.103 
Overige kortlopende schulden 11 17.311.454 18.541.594 
Totaal kortlopende schulden 17.311.454 18.726.697 

II 

Totaal passiva 

31-12-19 

102.271.235 

31-12-18 

96.108.843 
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5.1.12 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2019 

ETA EII EEID 
€ € 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 16 132.194.727 122.631.104 

Subsidies (exclusie! Wmo en Jeugdzorg) 17 1.837.997 2.001.518 

Overige bedrijfsopbrengsten 18 10.673.595 8.372.224 

Som dor bedrijfsopbrengsten 144.706.319 133.004.846 

BEDRIJFSLASTEN: 

Personeelskosten 19 108.658.325 101.377.498 

Afschnjvingen op immateriële en mater@le vaste activa 20 4.114.003 4.853.821 

Ovenige bedrijfskosten 21 25.311.971 24.610.985 

Som der bedrijfslasten 138.084.299 130.842.304 

BEDRIJFSRESULTAAT 6.622.020 2.162.542 

Financiële baten en lasten 22 902 64.216 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 6.622.922 2.226.758 

Buitengewoon resultaat 0 0 

RESULTAAT BOEKJAAR 

RESULTAAT BESTEMMING 

Het resultaat is als volgt verdeeld' 

Toevoeging/(onttrekking): 

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 
Algemene vnje reserves 
Overige reserves 

TOTAAL 

6.622.922 

EI EEII 
€ € 

2.777.524 
3.845.398 

0 

6.622.922 

2.226.758 

2.226.758 
0 
0 

2.226.758 
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Voor zover posten uit de cnkolvoud igo bala ns niet atwijken van de geconsoli deerde balan s zijn deze hierna niet nader toegelicht 
en wordt verwezen naar de toelichting op do geconsolideerde balans. 

ACTIVA 

1. Materiële vaste activa 

De specificatie is als volgt. EEIEEE EEEEEILI 
€ € 

Bedrijfsgebouwen en terreinen 
Machines en installaties 
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische on administratieve uitrusting 
Materele vaste bedmjtsactiva in utvoenng en vooruitbetalingen op mater@le vaste activa 
Niet aan het bednjfsproces dienstbare materéle activa 
Total materiële vasto activa 

Het verloop van de matenidl activa in tet verslagjaar is als volgt weer te geven 

Boekwaarde per 1 januari 
Bj: investenngen 
At: afschrijvingen (incd. afschrijvingen economische levensduur) 
Af: bijzondere waardeverminderingen 
At: desinvesteringen 
Boekwaarde per 31 december 

45.127.914 46 885 204 
3613.451 3.815 343 
4.396.123 4.954.378 
6.367.974 1.384.184 

0 0 
59.505.462 57.039.109 

57.039. 109 58.712.748 
7.032 286 3 335. 187 
4.114.003 4.853.821 

0 0 
451.930 155.005 

59.505.462 57.039.109 

Toelichting:. 
Voor oen nadere specificatie van het verloop van de matendle vaste activa per activagroop wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.15 

2. Financiële vasto activa 

De specficabe is als volgt. 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 
Vorderingen op groepsmaatschappijen 
Leningen aan personeel 
Totaal financidlo vaste activa 

EEIEIM EEIEEE 
€ € 
43 236 
79.485 10.099.357 

1«9+6+ 17881 
272.185 10.242.339 

Hot vorloop van de financiële vaste actva is als volgt 

Boekwaarde per 1 januari 
Afname deelnemingen 
Verstrekte leningen / verkregen effecten 
Ontvangen dividend / aflossing leningen 
Boekwaarde per 31 december 

EEIEEE EEER 
€ € 

10.242.339 10.264.968 
0 0 

189.758 184.348 
-10.203 147 -206.977 

272.186 10.242.339 

Toelichting: 
Voor oen nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.16 
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Toelichting op bolangon in andoro rochtspersonen of vennootschappon. 

Naam en rechtsvorm en woonplaats 
rechtspersoon Kernactivitet 

Rechtstreekse kapitaalbelangen > 20%. 
ZORGgen B.V., Groesbeek Leveren van 

ondersteunende 
diensten aan 
zelfstandige 
Geen activiteiten Z2G Thuis Service B.V., Groesbeek 

100% 43.235 65.256 

18.000 100% 0 0 

3. Voorraden 

De specificatie is als volgt. 
Voedingsmiddelen 
Centraal magazijn 
Emballage 
Totaal voorraden 

EEIEESIR EEIIEI 
€ € 

0 21295 
60.300 59.570 

3000 3730 
63.300 84.595 

Toelichting: 

4. Onderhanden werk uit hoolde van DBC's / DBC-zorgproducten 

De specificatie is als volgt. EEIER EEIEEE 
€ € 

Onderhanden werk DBC's DOBC-zorgproducten 
At. ontvangen voorschotten 
At: voorziening onderhanden werk 
Totaal onderhanden werk ut hoolde van DBC's 

1.026.416 
470. 452 

0 

1.343.200 
453 452 

0 
555.964 889.748 

De spocificabio por catogone DC's / DBC-zorgproducton is als volgt weer te geven. 

Stroom DBC's BC-zorgproducten IEa 
EI.I 
rE..zEI EI ELEE 
EI EER EEEEN 

€ € € 

EI 

Totaal Onderhanden DC's 
Totaal 

1.026.416 0 470.452 

EEIII 
€ 
555.964 

1.026.416 0 470.452 555.964 
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5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot 

Saldo por 1 januari 

Financienngsverschil boekjaar 
Correcties voorgaande jaren 
Betalingen'ontvangsten 
Subtotaal mutatie boekjaar 

Saldo per 31 december 

EL EEIDI EEETI 
€ € € 

-185.103 0 -185. 103 

0 1.789. 123 1.789.123 
588.452 0 588. 452 
--403.349 0 -403.349 
185.103 1.789.123 1.974.226 

0 1.789.123 1.789.123 

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

REGEER EGEEL 
€ € 

Waarvan gepresenteerd als. 
• vorderingen uit hoolde van financieringstekort 
- schulden uit hoolde van financieringsoverschot 
Totaal 

1.789.123 0 

185102 
1zo.sa -1%°1% 

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 

Wetteljk budgot voor aanvaardbare kosten 
At vergoodngen ter dekking van het wettelijk budget 
Totaal financieringsverschil 

6. Debiteuren en overige vorderingen 

De specificatie is als volgt 

Vorderingen op dobtouren 
Vorderingen op zorgverzekeraars 
Vordenngen op overheidsinstellingen 
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducton 
Vordenngen op groepsmaatschappjon 
Nog te ontvangen subsidie bohandeling 
Overlopondo activa 
Totaal debiteuren en overige vorderingen 

EI EII 
€ € 

87.743.707 79.117.558 
85.954.584 79.302.661 
1.789.123 -185.103 ----- 

EEIEEE EEIEEIL 
€ € 
364.578 695117 

6.863 253 6575.029 
975.480 795.509 
449 147 51.766 

0 222.181 
170.862 190.670 
534.331 745.115 

9.357.651 9.275.387 

Toelichting:. 
De voorziening oninbare vorderingen die in aftrek op de vorderingen op debiteuren is gebracht, bedraagt€ 117.000 
(2018:. € 132.000) 
lle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. 
Vorderingen op overheidsinstellingen betreft een vordering op het UWV inzake reeds betaalde tranisitevergoedingen 2015- 
2019. Inning kan vanaf apnl 2020 plaatsvinden. 
In verband met achterstand in te declareren DBC-trajecten is een toename to.v. 2018 op Nog te facturen omzet DBC's waar te 
neren 
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7. Liquide middelen 

Do specificatie is als volgt EIEEE EEEL 
€ € 

Bankrekeningen 
Kassen 
Kruisposten 
Totaal liquide middelen 

30.691.000 
22 462 
14.088 

18.554.951 
13.714 
9.000 

30.727.550 18.577.665 

Toelichting. 
2ZG zorggroep heef de tegoeden van de deposito ad € 4,2 miljoen verpand, dalend met de aflossingen van de uitstaande 
leningen. 
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PASSIVA 

8. Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat ut de volgende componenten 

Kapitaal 
Bestemmingsfondsen 
gemene en ovenige reserves 
Totaal eigen vermogen 

Kapitaal 

EEIEEIR EEIER 
€ € 
117.573 117.573 

51.816.603 
16.968.151 
68.902.327 

49.039.081 
12.689.313 
61.845.967 

Het verloop is als volgt weer te geven 

Kapitaal 
Totaal kapitaal 

Bestemmingsfondsen 

Het verloop is als volgt weer te geven 

Reserve aanvaardbare kosten. 
Verpleging & Verzorging., Thuiszorg 
Totaal bestemmingsreserves 

Algemene on ovorige reserves 

Het verloop is als volgt woor te goven' 

Algemene reserves 
lgemene vnje reserves 
Overige reserves. 
Reserve niet-collecte! 
Totaal algomono on ovorigo rosorvos 

La GEZET GEI EE2La 
EEIER ETTE EER EIEEI 

€ € € € 
17s73 " 11sa 
117.573 0 0 117.573 ----- 

ZE2 
EEIER 

€ 

TIER EI EEEEa 
» 3 € € 

«9os9o7s ?7775%4 o 
49.039.0r9 zttts2 

51.816.603 
51.816.603 

EZEE.2 CEES EEI EZE.a 
EEIER ETA ET:I EIEZSEII 

€ € € € 

2843.596 3.845.398 433 440 7.122.434 

9.845.717 0 0 9.845.717 
12.689.313 3.845.398 433.440 16.968.151 

Toelichting: 
Stichting Steunfonds Zorggroep Zuid-Gelderland is met ingang van 31 oktober ontbonden. Het saldo van de algemene reserves 
is toegevoegd aan de reserves van Stichting ZZG zorggroop 

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vormogon 31 docombor 2019 
en resultaat over 2019 

Do spocficatio is als volgt 

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat. 
€ 

68 902.327 
€ 

6.622 922 

Stichting samenwerking ZZG- Dichterbj 
Stichting Steunfonds Zorggroep Zuid-Gelderland 
Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 

653.245 114461 
0 0 ------ 69.555.573 6.737.383 
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9. Voorzi oningon 

Het verloop is als volgt weer te geven. 
Ea EEEE.a 

TEEN IEEE:ZO EEETEEEN ETER EIEEI 
€ € € € € 

Voorziening groot onderhoud 6955.770 969.600 406.419 58.280 7.460.671 

Voorziening voor utgestelde beloningen 932. 168 322.000 140.012 81.828 1.032.328 

Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid 920.763 0 0 122.721 798.042 

Voorzi ening persoonljk budget levensfase 591.633 0 0 162 485 429.148 

Voorziening regeling WGA 3.233.810 223.872 0 0 3457.682 

Reorganisatievoorzi ening 137.295 494.845 58.096 19.461 554.583 

Voorzie ning ORT verplichting 117.718 0 0 117.718 0 

Voorziening deelneming 22.022 0 22.022 0 0 

Totaal voorzi eningen 12.911.179 2.010.317 626.549 562.493 13.732.454 

Toelichting per catogori o voorzi ening. 

Voorziening groot onderhoud 
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten geljkmatig te verdelen over een aantal 
boekjaren. Do voorziening is gebaseerd op een langdurige cyclus en con gedetailleerde onderbouwing gebaseerd op 
berekening per m' van oen extern bureau. 

Voorziening voor uitgestelde beloningen 
De voorzi ening voor utgestolde beloningen betreft een voorzi ening voor uitkeringen bij een jubileum. De voorziening wordt op 
indrvideel niveau bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met de bb(kans, inflatie en oen opslag voor sociale lasten. Er wordt 
rekening gehouden met een disconteringsvoot van 2% en een loonindex van 4% 

Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid 
De voorziening loonkosten arbeidsongeschik theid betreft oen rosorving voor personeelsleden die op balansdatum 
arbeidsongeschikt zijn, waarbij wij rekening houden met het eersto jaar en tweede jaar ziek. In jaar t1 wordt 70% van het 
salaris uitgekeerd. Daarnaast wordt rekening gehouden met de indrvituole salarissen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, 

Voorziening persoonbyk budget levons1aso 
Voorzi ening persoonlk budget levensfase betrof oon rosorvenng voor toekomstige utgaven., Do overgangsrogcng is 
opgenomen in CAO WT. er wordt rekening gehouden met eon discontonngsvoet van 2% en een loonindex van 4%. 

Voorziening regeng workhwrva tting gedoe'eyke arbeidsongeschiktheid 
De voorzien ing regeling hervatting gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA) betreft een reservering voor toekomstigo 
instromers in WGA ZZG zorggroop betaalt bij uittreding uit het publieke stelsol nog ncgon jaar de uitkeringskosten. DOit risico 
wordt voorzi en. De toekomstige utkenngskoston zijn contant gemaakt met discontonngsvoet van 2%. 

Reorganisatievoorziening 
De reorganisatievoorziening betreft do bezoldiging van personeelsleden die eon reorganisatie-traject doorlopen. De voorz iening 
is individueel bepaald, waarbij rekening wordt gohoudon mot alle van belang zijnde emolumenten. 

Voorziening ORT verplichting 
De voorziening ORT verpl ichting betreft een reservering ten gevolge van de cao 2016-2018 voor de uitbetaling van 
onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen aan medewerkers die per per ingangsdatum van de cao 2016-2018 ut dienst zijn. 

Voorziening deelneming 
De voorziening deelneming is gevormd als gevolg van het negatieve eigen vermogen van ZORGgen B.V.. 
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALAN S 

10. Langlopende schulden (nog voor moor dan 0én jaar) 

De specificatie is als volgt. 

Schulden aan banken 
Ovengo langlopende schulden 
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan één jaar) 

EEIEEIDI EEEEIL 
€ € 

2.325.000 2625000 

" 2.325.000 2.625.000 

Het verloop is als volgt weer te geven. EI EIDI 
€ € 

Stand per 1 januari 
Bij. nieuwe leningen 
Af: aflossingen 
Stand per 31 december 

Af. aflossingsverplichting komend boekjaar 
Stand langlopende schulden per 31 december 

2.925.000 3 565 335 
0 0 

300.000 640 335 
2.625.000 2.925.000 

300.000 300.000 
2.325.000 2.625.000 

Toelichting in weke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwwd. 

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 

300.000 
2.325.000 
1,125.000 

300.000 
2.625.000 
1425.000 

Voor con nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bjlage overzicht langlopende schulden (zie 
sp0ficatie 5.1.19) 
Do aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder do kortlopende schulden. 

11. 0vorige kortlopende schulden 

De spocuficabio is als volgt. EEIEEE EEIEEIR 
€ € 

Credteuren 
Bouwcrediteuren 
Aflossingsverplicht ingen langlopende leningen 
Belastingen on sociale premies 
Schulden terzake pensioenen 
Nog te betalen salanssen 
Verplichtingen aan personeel 
Vakantiegeld 
Vakantiedagen 
Schulden op groopsmaatschappijen 
Nog te besteden subsidies 
Overige schulden 
Totaal overige kortlopende schulden 

2.175.796 2.711.113 
349.000 443.091 
300.000 300.000 

2.087.370 2.314.592 
541.140 421.268 
498 649 789.777 

0 979.959 
3.214.789 3022817 
5 298.528 4.960.506 

101.560 0 
1.161.657 1.133.167 
1.582 965 1.465 304 

17.311.454 18.541.594 

Toelichting 

Verplichtingen aan personeel (2018: € 979.959) betreft kortlopend deel op de reorganisatievoorziening en de laatste betaling 
inzake de verplichting inzake schikkingsvoorstellen met betrekking tot onregelmatigheidstoeslag over vakantedagen aan 
medewerkers die op balansdatum nog in dienst zijn, ten gevolge van de cao 2016-2018 
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5.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 

12. Financile instrumenten 

gemoon 
2ZG zorggroep heeft in 2008 een renteswap afgesloten gekoppeld aan een langlopende lening met flexobele rente. Deze 
renteswap is aangegaan om de rente gedurende de looptijd te egaliseren. ZZG zorggroep past qua waardering van het derivaat 
De leningen en het hieraan gekoppelde derivaat hebben een looptjd tot 1 augustus 2028. De rente van de renteswap is 
gekoppeld aan de 3-maands cunbor. Er is geen sprake van een margin cal. De waarde utimo 2018 is € 680.870 negatet. De 
lening wordt jaarlijks met € 300.000 afgelost Het risico daal (a/ankelk van de marktwaarde) met de aflossing van de lening. 

13, Niet in de balans opgenomen regelingen 

Huurverplichtingen: 

<1jaar 
1-5 jaar 
> 5 jaar 

EIDI 
€ 
202 654 
432.806 

3,219.600 

Totaal 3.855.060 

22G zorggroep is huurcontracten aangegaan voor 16 woonzorglocaties. 

Leasocontracton: 
De ZZG zorggroep heeft per ulimo boekjaar contracten terzake operational lease afgesloten met. 
- Citroen- Bukers. 
6 personenauto's, einde looptijd resp. 1 apnl 2020, 16 juni 2020, 12 jul 2020, 30 mei 2022, 22 jul 2019 en 28 november 2023 
- 0pel Leasing. 
6 bestelauto's, einde looptijd 7 tebruan 2023 
- Jacobs Douwo Egberts Pro NL. 
26 koffieautomaten, einde looptijd varierend tussen 11 juni 2017 en 26 december 2021. 
- Canon Nederland B.V. 
84 multifunctionele afdrukapparatuur, einde looptjd 1 mei 2023 
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5.1.14 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA (ENKELVOUDIG) 

EER 

; 
EEIIN EZEL.Ia 
EEN ETTE.I 

€ € 
Stand per 1 januan 2019 
• aanschafwaarde 
- cumulatieve afschnjvingen 

Boekwaarde per 1 januani 2019 

Mutaties in het boekjaar 
- investeringen 
- afschrijvingen 
- bijzondere waardeverminderingen 

- terugname geheel afgeschreven actva 
aanschafwaarde 
cumulatieve a'schnjvingen 

62. 792.827 
15.907.621 

6.180.883 
2.365.541 

bodrjfs 

EG 

Materiële vaste 
bedrijfsactNva in 

uitvoering en 
vooruitbetalingen 
op materiële 
---- 

vaste activa 

Niet aan het 

EEN 
dienstbare 

IE 
Totaal 

€ € € 

8.779.766 
3. 825. 388 

1.384.184 
0 

0 
0 

79.137.660 
22.098.550 

46.885.205 3.815.342 4.954.378 1.384.184 0 .. --- 57.039.110 

- desinvestenngen 
aanschafwaarde 
cumulatieve afschrijvingen 
per saldo 

Mutaties in boekwaarde (pet saldo) 

Stand por 31 december 2019 
- aanschafwaarde 
- cumulatieve afschnpvingen 

Boekwaardo per 31 december 2019 

Afschny ving spercentage 

J»4nffGr à 2"2Gros?p 

935.976 714.250 398.269 4.983.790 0 7.032 286 
2 278.760 915.054 920.189 0 0 4,114.003 

0 0 0 0 0 0 

493.737 648.199 144.116 0 0 1.286.052 
493.737 648.199 144.116 0 0 1.286.052 

692 857 6.219 49 663 0 0 748.740 
278.350 5.131 13 328 0 0 296.809 
414.507 1.088 36.335 0 0 451.931 

-1.757.290 -201.892 -558 256 4.983.790 0 2.466.352 

62.542. 209 6.240.716 8 984.255 6 367.975 0 84135.154 
17.414.294 2 627.265 4.588 132 0 0 24.629.692 

45.127.915 3.613.450 4.396.123 6.367.975 0 59.505.462 - 
0%15%110% 10%133% 10% 120% 0% 5%110% 
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5.1.15 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA (ENKELVOUDIG) 

Vorderingen op 

participanten en 
op maatschapp# 

LEE,a 
LEEZEI EI 
E0 ETEE77a 

€ € 
Boekwaarde per 1 januani 2019 
Resultaat deelnemingen 
Verstrekte leningen verkregen effecten 
Ontvangen dividend / aflossing leningen 

1 
0 

0 
43 236 

EEGEEa 
EZa 
E77 

€ 
10.099.357 

en waarin wordt 
deelgenomen 

(overige 

deelnemingen) 

€ 
0 

Hypothecaire 

1 
0 

LEE 
E 

personeel 
€ 

142 981 

0 
-10.019.872 

0 
0 

0 
0 

189.758 
-183.275 

Boekwaarde per 31 december 2019 

LIJ GEI 
IEEE9 

€ € 
0 10.242.339 

43 236 
0 189.758 
0 -10.203.147 

n 272.186 , 43.236 79.485 0 0 149.464' 
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5.1,16 OVERZI CHT LAN GLOPENDE SCHULDEN ULTIMO BOEKJAAR (ENKELVOUDIG) 

Leninggevot A all«lil ui 'al'sa'lul ler'llulll 

Werke- Restschuld 
lke- 31december 
rente 2018 

Nieuw 

iEER iiEE En EEr 
Resterende 

Ho4#Cn looptijd in flos 
4, Rus tschuid jaren eind sings- Nng 

, ra, 2019 wijze ,99 

Restschuld 

€ 
Gestelde zekerheden 

€ 
ING' 
Totaal 

1-aug-08 6.000.000 20 Onderhands 
% € 

5.90% 2925.000 
2.925.000 

0 
0 

€ 
300000 

€ 
2.625.000 

300.000 2.625.000 

€ 
1.125.000 
1.125.000 

10 Lineair 
€ 

300.000 Verpanden deposito 
300.000 

' Einde van de rentevast p0rode 31 jul 2028 
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5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 

BATEN 

Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet atwjken van de geconsolideerde resultatenrekening zijn 
deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsoldeerde resultatenrekening. 

16. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

Do specificatie is als volgt 

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 
Wettelpk budget voor aanvaardbare kosten Wz-zorg (exclusief subsidies) 
Opbrengsten Wmo 
Ovenge zorgprestaties 
Totaal opbrengsten zorgporstaties 

17. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 

De specificatie is als volgt. 

Subsidies WZww-zorg 
Ovenige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 
Totaal subsidies 

42 565.793 41.916.048 
88.332 159 79.104.974 

372 126 639.272 
924.649 970.810 

132.194.727 122.631.104 

EII EI 
€ € 

620.287 
1.217.710 

716.492 
1.285.026 

1.837.997 2.001.518 

18. Overige bedrijfsopbrengsten 

De specificatie is als volgt EIDI EI 
Huuropbrongston 
Overige opbrengsten 
Totaal ovorige bedrijfsopbrengsten 

€ € 
3.942.256 4.090.639 
6.731.339 4.281.585 

10.673.595 8.372.224 
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5.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 

LASTEN 

19. Personeelskosten 

De specificatie is als volgt. EI EI 
Lonen en salanssen 
Sociale asten 
Pensioenpremies 
Andere personeelskosten 
Subtotaal 
Personeel niet in loondienst 
Total personeelskosten 

€ € 
77.656.767 74.199.714 
12.831.797 11.611.061 
6.494.329 6.050.937 
5.343 360 3.494.094 

102 326 253 95 355.806 
6.332.072 6.021.692 

108.658.325 101.377.498 

Specficatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment. 
Verpleging. verzorging. thuiszorg. geratnischo revalidatiezorg en zorgvastgoed 
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-timo oonheden 

20. Afschrijvingen op immateriélo en materiële vaste activa 

De specificatie is als volgt 

!schnjvingen 
· mater@le vaste activa 
Totaal afschrijvingen 

21. 0vorige bedrijfskosten 

De specificatie is als volgt. 

Voedingsmiddelen en hotelmatgo kosten 
gemene koston 
Cbent- on bewonersgebonden kosten 
Onderhoud en energiekosten 
Huur en leasing 
Dotaties en vrijval voorzi eningon 
Totaal overige bedrijfskosten 

22. Financidlo baton on lasten 

De spocaficatio is als volgt 

Rentebaten 
Resultaat deelnemingen 
Financièle baten uit verhouding met groepsmaatschappijen 
Rentelasten 
Totaal financile baten en lasten 

1797 1770 
1797 1770 

EID EII 

4.114.003 
4.114.003 

4.853.821 
4.853.821 

EI EII 
€ € 

5.641.743 5 550.856 
6.420.830 6363.006 
3.904.734 3587.790 
4,475. 105 4251.548 
3.955.757 3.875.030 
913 802 982.755 

25.311.971 24.610.985 

EI EI 
€ € 
69 367 179 484 
65 257 -962 
2.093 100.610 

-135.815 -214.916 
902 64.216 
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5.1.18 ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS 

Raad van Bestuur 

was getekend was getekend 

mevrouw A.G.R. Jansen 24 april 2020 

Raad van Toezicht 

was getekend 

de heer J.H. de Visser 24 apn1 2020 

was getekend 

de heer R.G.P. Jeurissen 24 april 2020 

was getekend 

de heer A.P.J. Höppener 24 april 2020 

was getekend 

mevrouw B.L.J. van Emmerik 24 april 2020 

was getekend 

mevrouw M.J.M. Weerts 24 apml 2020 

was getekend 

de heer W.R. den Hartog 24 april 2020 mevrouw W. Vissers 24 apr1 2020 
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5.2 OVERIGE GEGEVENS 

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

De raad van toezicht van de Stichting ZZG zorggroep heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de 
vergadering van 24 april 2020 

De raad van bestuur van Stichting ZZG zorggroep heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de 
vergadering van 24 april 2020 

5.2.2 Nevenvestigingen 

Stichting ZZG zorggroep heeft de volgende nevenvestigingen per vaststellingsdatum: 

Locaties Scheiden Wonen en Zorg 
Naam 
Meander 
De Oogst 
Kloostertuin Mariendaal 
Griffioen 
Zonnebaars 

KvK-nummer 
28120809 
28120892 
28120957 
28121031 
28121198 

Locaties Verpleging, herstelzorg en KSW 
Naam KvK-nummer Naam 
Vijverho! (locatie Bosrand) 28120736 Wollewei 
Boszicht (locatie Bosrijk) 28120442 Juliana 
Eikenhorst 28121465 De Vlechting 
De Plataan 30868173 Campanula 
Berkenhof 28121716 Horizon 
ZZG Herstelcentrum 28121783 Vlindertuin 
De Weegbree 28121856 Meerstaete 
De Globe 28121953 De Elst 
De Hagert 28122003 Passerel 
Waterrijk 28122062 Mookerhof 
Terra 28122100 Mookerplein 
De Meent 28122135 

ZZG Zorggroep Wijkverpleging 28 120388 

KvK-nummer 
32496990 

33099685 
33980640 
33980667 
33980659 
34137386 
35051922 
35490314 
35490322 
44111460 
44111479 

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina. 
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