
fnet
ililillliluullilillllil

MET ggz

Postbus 21

6040 AA Roermond

ï 088 - 1r.4 94 94

info@metggz.nl

www.metggz.nl

KvK 41.06381"4Aan de Gemeente Weert
T.a.v.: mw. Saskia Doek/mw. Linda Vriens
Postbus 950
6000 AZ WEERT

onderwerp: Afrekening Open lnloop 201.7

Kenmerk: 2A1,81014 MR/sh

Uw kenrnerk:

Eiilage(n):

C.c.:

Contactpersoon:

Doorkiesnummer:

E-mail;

Roermond, 6 juli 201-8

Geachte Dames,
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Stichting MET ggz

1.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

1.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-17 31-dec-16
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 1.127.500 0
Materiële vaste activa 2 3.820.454 3.757.826
Financiële vaste activa 3 1.500 1.500
Totaal vaste activa 4.949.454 3.759.326

Vlottende activa

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 4 2.038.861 3.202.145
DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 5 25.154 106.876
Debiteuren en overige vorderingen 6 11.336.111 13.293.373
Liquide middelen 7 10.079.260 7.778.079
Totaal vlottende activa 23.479.386 24.380.473

Totaal activa 28.428.840 28.139.799

Ref. 31-dec-17 31-dec-16
€ €

PASSIVA

Groepsvermogen 8
Kapitaal 91 91
Bestemmingsfondsen 20.074.175 19.571.582
Totaal groepsvermogen 20.074.266 19.571.673

Voorzieningen 9 3.337.641 3.851.025

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 5 36.045 0
Overige kortlopende schulden 10 4.980.888 4.717.101
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 5.016.933 4.717.101

Totaal passiva 28.428.840 28.139.799
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1.1.2 GECONSOLIDEERDERESULTATENREKENINGOVER 2017

Ref. 2017 2016
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengstenzorgprestatres(en maatschappelijkeondersteuning) 13 37.535.975 36.553460

Subsidies(exclusiefWmo en Jeugdwet) 14 1.112.853 1.195.102

Overigebedrijfsopbrengsten 15 546.077 884.280

Som der bedrijfsopbrengsten 39.194.905 38.632.842

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 28 169.099 26.931.718

Afschnjvrngenop imrnatenèieen materiëlevaste activa 17 735.378 876.941

Overigebedrijfskosten 18 9.799.484 9.923.967

Som der bedrijfslasten 38.703.962 37.732.626

BEDRIJFSRESULTAAT 490.943 900.216

Fmancielebaten en lasten 19 11.650 4.697

RESULTAATBOEKJAAR 502.593 904.913

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaatis als volgt verdeeld: 2017 2016
€ €

Toevoegingl(onttrekking):
Bestemmingsfonds 502.593 904.913
AlgemeneI overigereserves

502.593 904.913
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1.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017
Ref. 2017 2016

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrufsresultaat 490.943 900 216

Aanpassingen voor:
- afscnnjvmgen en overige waardeverminderingen 17 735 378 876 941
- mutaties voorzieningen 9 -513 384 676 602
- boekresultaten afstoting vaste activa 0 0

221.995 1.553 543
Veranderingen in werkkapitaal
- voorraden 0 0
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's 1

DBC-zorgproducten 4 1163284 111 819
- vorderingen 7 1.957 262 -3 111 983
- vordenngen/schulden uit hoofde van
frnancrer.ngstekort respectrevehjk -overschot 5 117 767 635 623

- kortlopende schulden (excl schulden aan banken) 10 263.787 -334.193
3 502 100 -2.698 734

Kasstroom uit bednjfsoperatres 4 215 037 -244 976

Ontvangen interest 19 4 210 5.643
Betaalde interest 19 0 -946
Vennootschapsbelasting 19 7.440 0

11.650 4.697
Totaal kasstroomuit operationele activiteiten 4 226.687 -240 279

Kasstroomuit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 2 -842 186 -293 450
Desinvesteringen materiële vaste activa 2 44.179 27.399
Investeringen rmmatenele vaste activa 1 -1.127.500 0

Desinvesteringen immateriële vaste activa 1 0 0

Totaal kasstroomuit investeringsactiviteiten -1.925 507 -266 051

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossing langlopende schulden 0 0
Kortlopend bankkrediet 0 0

Totaal kasstroomuit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie geldmiddelen 2.301.181 -506 330

Stand geldmiddelen per 1 Januari 7 7 778 079 8 284.409
Stand geldmiddelen per 31 december 7 10 079.260 7.778 079
Mutatie geldmiddelen 2.301 181 -506 330

Toelichting:
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Zorgmstelhng Stichting MET ggz Is statutair (en feitehjk) gevestigd te Venlo, en heeft feitehjk haar hcofdvesngmg aan Buitenop 8 te
Roermond Stichunq METggz Is geregistreerd onder KvK-nummer 41063814. 0.22 december 2017 heeft METggz (volwassenzorg
Limburg) en Parnassia (overige zorg) de act.v.terten overgenomen van de failliete Vrrenze. De totale koopsom voor het aandeel
METggz bedroeg € 1 477.250. Een en ander Is verwerkt onder de trnmatenele vaste activa.

Stichting MET ggz Is een toegelaten zorginstelling conform deWTZi De kernactrvrteuenvan MET ggz vallen globaal uiteen in
behandelactrvrterten,begelerdingsactrvrtertenen via Met talent BV actrvrtertenop het domein van arbeidsremtegratre
Zorginstelling Stichtmg METggz staat aan het hoofd van de groep.

Verslaggevingsperiode
Deze Jaarrekeningheeft betrekking op het boekjaar 2017. dat Is gee1nd1gd op balansdatum 31 december 2017

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening Is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZT (RvW).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische
kosten. tenzu anders vermeld In de verdere grondslagen.

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekemng Is opgesteld uitgaande van de contmuttertsveronderstelhnc

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling Zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand Jaar

Vergelijkende cijfers

De c1;fers voor 2016 zi;n, waar nodig. geherrubriceerd om vergeli;kbaarhe1dmet 2017 mogelijk te maken Deze herrubncenngen
betreffen de dienstrerzen deze zun gerubriceerd in 2017 (€ 327.872) onder overige personeelskosten In 2016 (€ 293 539) Zijn deze
verantwoord onder de algemene kosten

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

Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekerung van zorginstelling StichtmgMET ggz zijn de fmanciele gegevens verwerkt van de tot de groep
behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de
centrale leiding wordt gevoerd
De geconsolideerde jaarrekerung ,s opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepal,ng van
zorginstelling StrchrngMET ggz
Gegevens van geconsolideerde maatschappuen die andere grondslagen hanteren. zI;n omgerekend naar de grondslagen van de
rechtspersoon. Alleen wegens gegronde en in de toelichting vermelde redenen zun In de geconsolideerde Jaarrekening atwukende
grondslagen gehanteerd

Geconsolideerde maatschappgen
Belang in Geplaatst
de rechts- aandelen Eigenvermogen

Naam Statutaire zetel persoon kapitaal 31-12-2017 Resultaat 2017
METggz holding B.V. (Enkelvoudig)

Roermond 100% € 18 000 € 104 300 € 7.402
Met Talent B V. Roermond 100% € 90.756 € -1.080.806 € -13 647

PsyQZuid-Oost Nederland B.V. Eindhoven 50% € 18 000 € 18.000 €

Niet-geconsohdeerde maatschappgen
Naam Statutaire zetel Belang in Geplaatst Eigenvermogen Voorlopig

de rechts- aandelen (concept) Resultaat
persoon kapitaal 31-12-2017 2017

P@vo Nrd@@rlnnrJ Hold1nr @ .v. Loetermeer 8% 18 oou -b8.'cl46 bb,:,82
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1.1.4 GRONDSLAGEN VANWAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen
Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de rdentrficeerbare activa en passiva van de overgenomen vennootschap
opgenomen in de geconsolideerdeJaarrekening De overnamedatum is het moment dat overheersende zeggenschap kan worden
uitgeoefend op de desbetreffendevennootschap.
De verknjgmgsprijs bestaat uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat is overeengekomen voor de verknjgmg van de
overgenomen
onderneming vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten Indiende verknJgingspnJShoger is dan het nettobedrag van de
reele waarde van de rdentmceerbareactiva en passivawordt het meerdere als goodwill geactiveerd onder de immatenele vaste
activa.
Indien de verknjgmgspnjs lager is dan het nettobedrag van de reele waarde van de identmceerbareactiva en passiva, dan wordt het
verschil (negatieve goodwill)als overlopende passie/post opgenomen
De rnaatschappuen die in de consolidatre betrokken z1Jn, blijven in de consohdatreopgenomen tot het moment dat ZIJ worden
verkocht;
deconsohdatrevindt plaatsop het moment dat de beslissende zeggenschapwordt overgedragen

Verbonden rechtspersonen
In de geconsolideerde Jaarrekeningvan MET ggz zun de trnanciele gegevens verwerkt van de tot de groep behorende
maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de
centrale leiding wordt gevoerd De geconsolideerde Jaarrekening is opgesteldmet toepassing van de grondslagen voor de waardering
en resultaatbepaling van METggz. De financiële gegevens van de groepsrnaatschappijen en de andere in de consolrdatrebetrokken
rechtspersonen en vennootschappenZIJn volledig integraal in de geconsolideerdeJaarrekeningopgenomen onder ehmmatrevan de
onderlinge verhoudingen en transacties De resultaten van (indien van toepassing) nieuw verworven groepsrnaatschappuenen de
andere in de consohdane meegenomen rechtspersonen en vennootschappen worden geconsolideerd vanaf de fusiedatum. Op die
datum worden de activa, voorzieningen en schulden gewaardeerd tegen de reele waarden De betaalde goodwill wordt geactiveerd
en afgeschreven over de economische levensduur. De resultaten van (indien van toepassing) afgestoten deelnemingen worden in de
consolrdatieverwerkt tot het tudsnpwaarop de groepsband wordt verbroken. Transacties van betekenis met verbonden partuen, niet
zundetransacties tussen docntermaatschappuendie geheel in eigendom z1Jn van een of meer leden van de groep, worden toegelicht
voor zover deze niet onder normalemarktvoorwaarden zun aangegaan Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de
transactie en andere mforrnauedie nodig is voor het verschaffen van het mzicht.

Goodwill
Vanaf de overnamedatum wordende resultaten en de idennftceerbare activa en passiva van de overgenomen vennootschap
opgenomen in de geconsolideerdeJaarrekening De overnamedatum is het moment dat overheersende zeggenschap kan worden
uitgeoefend op de desbetreffendevennootschap
De verkrugmgspnjs bestaat uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat is overeengekomen voor de verkrijgrng van de
overgenomen onderneming vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. Indien de verkrijgingspnjs hoger is dan het
nettobedrag van de reele waardevan de rdennftceerbareactiva en passivawordt het meerdere als goodwill geactiveerd onder de
rrnrnater.elevaste activa Indiende verknjgmgsprijs lager is dan het nettobedragvan de reele waarde van de identmceerbareactiva
en passiva, dan wordt het verschil (negatieve goodwill) als overlopende passie/post opgenomen
Negatieve goodwill valt vnJ in dewinst-en-verhesrekerung voor zover lastenen verliezen zich voordoen, mdren hier bij de verwerking
van de overname rekening mee is gehouden en deze lasten en verliezen betrouwbaar z1Jn te meten Indien geen rekening is
gehouden met verwachte lastenof verliezen, dan valt de negatieve goodwill vnJ in overeenstemming met het gewogen gemiddelde
van de resterende levensduur van de verworven atschrufbare activa Voor zover de negatieve goodwill uitkomt boven de reele
waarde van de ge.dentrtrceeoe met-rnonetarre activa wordt het meerdere direct in de wmst-en-verhes-ekenmo verwerkt

Een overeengekomen rnogelukeaanpassing van de verknjgrngspnjs die afhankelijk is gesteld van toekomstige gebeurtenissen wordt
opgenomen in de verknjgrngspruszodra de aanpassingwaarschrjnhjk is en het bedrag ervan betrouwbaar kan worden bepaald Een
dergelijke aanpassing resulteertook in een aanpassing van de (posrneveof negatieve) goodwill met terugwerkende kracht. Ook is het
mogelijk dat een eerdere schattingvan de aanpassing van de verkrugtngspnjsmoet worden herzien Dergelrjke aanpassingenvan de
verkrugrngspr.js:die worden verwerkt als schattmgswuzrgmgen.resulteren ook in aanpassingen van de bepaalde (positieve of
negatieve) goodwill

.
De aangepastegoodwill wordt prospectief afgeschreven vanaf het moment van de w1Jzigingvan de

verkrugingspnjs Vergehjkendecutersworden niet aangepast
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1.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verknjgmgspnjs of vervaardigmgspnjs opgenomen tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zIJn in de Jaarrekening genummerd

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnhjk Is dat de toekomstige economische voordelen naar de
onderneming zullen toevloeien en het actief een kostpnjs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans
opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarscrujnhjk Is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een
uitstroom van middelen die economische voordelen In zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkehng zal
plaatsvinden op betrouwbare wuze kan worden vastgesteld Onder verplichtingen worden mede voorzierungen begrepen
Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet In de balans opgenomen. maar worden verantwoord als niet in de balans
opgenomen verphchtmgen

Een In de balans opgenomen actief of verphchtrng bhjft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke
verandering in de economische reahtaitmet betrekking tot het actief of de verplichting Dergehjke transacties geven evenmin
aanleidrng tot het verantwoorden van resultaten. B1J de beoordeling of er sprake Is van een belangnjke verandering In de
economische reahtertwordt uitgegaan van de economische voordelen en risico s die zich naar waarschunh.kin de praktrjk zullen
voordoen en niet op voordelen en risico's waarvan redehjkerwgzeniet te verwachten Is dat ZIJ zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer In de balans opgenomen mdien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten
op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zIln
overgedragen De resultaten van de transactie worden in dat geval direct In de winst-en-verhesrekerung opgenomen, rekening
houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen In samenhang met de transactie. Indien de weergave van de
economische reautertertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het jundisch eigendom bezit, wordt dit feit
vermeld

De Jaarrekeningwordt gepresenteerd In euro's, wat ook de functionele valuta Is van zorginstelling StrchtrngMET ggz

Immateriële en materiële vaste activa
De rrnrnateneleen rnatenele vaste activa worden gewaardeerd tegen verknjgmgs- of vervaardigmgspnjs onder aftrek van cumulatieve
atschrijvmgen en cumulatieve buzonderewaardeverminderingen

De afscnnjvmgsterrmjnen van rrrrnatenele en rnatenele vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van
het vast actief

De aíschruvmgenworden berekend als een percentage over de verkrugmgs- of vervaardigmgsprus volgens de lineaire methodeop
basis van de verwachte economische levensduur Er wordt afgeschreven vanaf het moment van mgebnnknermng Op
bedrutsterremenen op vaste activa In ontwrkkehngen vooruitbetalingen op rnatenele vaste activa wordt niet afgeschreven

De volgende afschruvmgspercentagesworden hrerbugehanteerd·
•
Bedrijfsgebouwen 5-10%

• Machines en mstallaties 1 0%
• Andere vaste bednjtsrruddelen 10-33%.

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen
Financiële vaste activa
De fmanciete vaste activa worden gewaardeerd tegen reele waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs

Deelnemingen in groepsrnaatschapprjen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden
gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode Invloed van betekenis wordt In ieder geval verondersteld aanwezig te zijn
b1J het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen
die gelden voor deze jaarrekening: voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zun voor aanpassing aan deze
grondslagen. wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming Indien de waardering van een
deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief Is, waarbij ook leningen aan deze deelneming worden betrokken (netto-
investering), wordt deze op nihil gewaardeerd Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. worden
gewaardeerd tegen verkrìjgmgsprus. Indien sprake Is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze
lagere waarde, afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening
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1.1.4GRONDSLAGEN VANWAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Deelnemingen waarin geen invloed van betekeniswordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrugrngspnjs of lagere
realiseerbare waarde. Indiensprake is van een stellig voornemen tot afstoting vindt waardenng plaats tegen de eventuele lagere
verwachte verkoopwaarde Indien de onderneming een actief of een passief overdraagt aan een deelneming die wordt gewaardeerd
op verknjgrngspnjs of actuelewaarde, wordt de winst of het verlies voortvloeiend uit deze overdracht direct en volledig in de
geconsolideerde resultatenrekeningverwerkt. tenzude winst op de overdracht in wezen niet is gerealiseerd

Divrdendenworden verantwoord in de periode waann ZIJ betaalbaar worden gesteld Rentebaten worden verantwoord in de periode
waartoe ZIJ behoren, rekeninghoudend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende post Eventuele winsten of verliezen
worden verantwoord onderde fmancrele baten en lasten
Kapitaalbelangen die metworden aangemerkt als deelneming worden onder de effecten gerubriceerd.

Fmancreleinstrumenten omvatten debiteuren en ovenge vorderingen geldmiddelen leningen en overige nnancrenngsverphcbtmgen,
handelsschulden en overigete bRt;alpnrnstPn

Fmanciele instrumenten worden b1J de eerste opname verwerkt tegen reelewaarde, waarbij (dis)ag10en de direct toerekenbare
transactiekosten in de eersteopname worden meegenomen Indien instrumenten nret z1Jn gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de
eerste waardering.
In contracten besloten trnancreleinstrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract. worden verwerkt in
overeenstemming met het basiscontract
Na de eerste opname (tegenreéle waarde) worden fmancrele instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (en DBBC's)
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde of de
vervaardigmgspnjs. zundede afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede verrichtingen. De productie van het onderhanden werk
is bepaald door de openstaandeverrichtingen te koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op
het onderhanden werk wordende voorschotten die ontvangen zgn van verzekeraars in mindering gebracht

Onderhanden trajecten WMO/jeugdzorg
Onderhanden trajecten WMO/Jeugdzorgworden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprus. zgndede kostorus van de reeds bestede
verrichtingen. of tegen de opbrengstwaarde van de trajecten mdien deze lager is De productie van de onderhanden trajecten is
bepaald door de openstaandeverrichtingen te koppelen aan de trajecter-die ultimo boekjaar openstonden Op de onderhanden
trajectenworden de voorschottendiP. ontvangen z1Jn ,.., rmndenng gebracht.

Vorderingen
De eerste waardenng van vordenngen is tegen reelewaarde, inclusief transactiekosten (Door toepassing van de effectieve
rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de arnortrsatrein de winst- en verliesrekening verwerkt). De
vervolgwaardenng van vorderingen is tegen geamortiseerde kostpnjs (indrengeen sprake van ag10/disag10of transactiekosten dan
geamortiseerde kostpnjs gel1Jk aan nominale waarde) Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte
orunbaarherd,die op de activapost in mindering wordt gebracht De voorzieningwordt statisch bepaald.

Een vordering uit hoofde van tmancrerrngstekortenof een schuld uit hoofde van tmancrenngsoverschotten is het aan het einde van
het boekjaar bestaande verschil tussen het wettehjkbudget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en de in
rekening gebrachte vergoedingenvoor diensten en verrichtingen ter dekking van het wetíeujk budget ( artikel 6 Regeling
verslaggeving WTZT).
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Liquide middelen
l.rqurdemiddelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptud korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden b1J banken zijn opgenomen onder schulden aan kredretmstellmgenonder kortlopende schulden l.rqurde
middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor In rechte afdwingbare of Iertehjkeverplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het
gevolg zun van een gebeurtenis uit het verleden waarbtj het waarscrujnhjk Is dat een uitstroom van middelen noodzakehjk Is en
waarvan de omvang op betrouwbare wrjze Is te schatten De voorzienmgenworden gewaardeerd tegen contantewaarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk ZIJn om de verplichting en verliezen af te wikkelen De gehanteerde drscontenngsvoet Is
2%

Wanneer verphchungennaar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief In de balans
opgenomen md.enhet waarsctu.nljk Is dat deze vergoeding zal worden ontvangen b1J de afwikkeling van de verphchtrng.

JubJ/feumvoorziening
De jubrleurnvcorzreningbetreft een voorziening voor toekomstige jubrleurnurtkennger- De voorziening betreft de contante waarde van
de in de toekomst uit te keren jubueumurtkenngen. De berekening Is gebaseerd op gedane toezeggingen. bhjfkansen leeftijd. De
gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2,0%.
Voorziening persoon/IJkbudget levensfase (toerekening aanJaren)
De voorziening persoonhjkbudget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verphchtmg In het kader van de
overgangsregeling 45+ Het persoonhjk budget levensfase kwatrnceertals een 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, blijfkans. leeftijd en resterende dienstjarer. tot het bereiken van de ôô-jange leeftgd, De gehanteerde drsconterrngsvoet
bedraagt 2.0%
Voorziening langdung zieken
Voor langdurig zieken Is een voorziening gevormd van de verwachte loonkosten In de eerste twee Jarenvan de
arbeidscngeschtktherd (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces). voorzover deze na 31
december 2017 vallen, gebaseerd op 100 % gedurende het eerste Jaaren 70 % gedurende het tweede Jaar

Voorziening Onregelmatigheidstoeslag
De voorziening onregelmatigheidstoeslag betreft een voorziening voor de te verwachte nabetaling van de onregelrnatrgherdstoeslag
Er wordt een uitstroom van middelen verwacht

Voorziening correcties voorgaandeJarenZVW
De voorzrernngCorrecties voorgaande Jaren ZVW bestaat uit twee onderdelen Enerzuds Is een voorziening gevormd voor materiële
controles van zorgverzekeraars over voorgaande schadelastraren Anderzijds Is een voorziening gevormd voor ovetschnjdmgen van
productieafspraken van voorgaande schadelastraren.Voor beide onderdelen wordt In de toekomst een uitstroom van middelen
verwacht

Voorzieningfubt/eumverplichtingen
De jubrleumvoorzrerungbetreft een voorziening voor toekomstige jubrleumuitkenngen. De voorziening betreft de contante waarde van
de In de toekomst uit te keren Jubileumuitkeringen De berekening Is gebaseerd op gedane toezeggingen, bhjfkansen leefujd. De
gehanteerde drscontermgsvoet bedraagt 2,0%

Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptudvan meer dan een Jaar De kortlopende
schulden hebben een verwachte looptudvan maximaal één Jaar De schulden worden b1J eerste verwerking opgenomen tegen de
reele waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostpnjs De atlossmgsverphchnngenvoor het komend Jaarvan
de langlopende schuldenworden opgenomen onder kortlopende schulden
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Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar. met machtnernnc van de hiervoor
reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in dewinst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verhchtmg,heeft plaatsgevonden, waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel.
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld
Baten worden verantwoord In het Jaarwaarin de baten Zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen ,n het Jaarwaarin
deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande Jarendie ,n dit boekjaar zun geconstateerd, worden
aan dit boekjaar toegerekend In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.

Opbrengsten
Opbrengsten urt het verlenen van diensten worden ,n de wrr-st-en-verhesrekerungverwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten
op betrouwbare wijze kan worden bepaald. de ,nn,ngvan de te ontvangen vergoeding waarscrujnujk Is. de mate waarin de
dienstverlening op balansdatum ,s verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die
(mogel1Jk)nog moetenworden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbarewijze kunnen worden bepaald
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wuzekan worden bepaald, worden de
opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten
De met de opbrengsten samenhangende lastenworden toegerekend aan de periode waarin de baten zIJn verantwoord

Opbrengsten Zvw
Onzekerheden omzetverantwoording 2013-2017 ten gevolge van sectorontwikkelingen 2008-2017

B1J het bepalen van de DBC-omzet voor de schadelastjaren 2014,2015, 2016 en 2017 heeft MET ggz de grondslagen voor
waardering en resultaatbepal,nggevolgd zoals onderstaand opgenomen

Oorzaak en achtergrond systeerncornplexrtert
Met ingang van 2013 is voor de curatieve geestehjkegezondhe,dzorg (cGGZ) prestatrebekostrgmgingevoerd op basis van de DBC-
systematiek. In de periode2008 tot en met 2012 ,s reeds gebruik gemaakt van de DBC systematiek voor de incasso van het budget.
maar vanaf 2013 znn de DBC s ook bepalend voor de omzet ,n deJaarrekening. De systematiek kende inherente beperkingen
waardoor in de periode 2008 tot en met 2012 geen goedkeurende verklaringen b1J de DBC verantwoordingen konden worden
verstrekt. Door de tnvoer.ngvan prestauebekosugmg In 20 í 3 heeft dit ook geleid tot verklaringen met beperkingen b1J de
Jaarrekeningen2013 van GGz rnsteihngen.ook bij MET ggz.

Toelichting op de omzetverantwoording van boekjaar 2017, bestaande uit onder meer schadelastjaar 2016 en 2017

B1Jde omzetverantwoord,ng ,s sprake van schattingsposten ten aanzien van ondermeer de toerekening aan boekjarer. vanuit de
schadelastprognoses verwachte overproductie per verzekeraar per contractdeel (bGGZ en sGGZ) en de waardering van
onderhanden projecten
De raad van bestuur heeft de Zvw-omzet en daarbrj behorende balansposten (zoals voor alle balansposten geldt) naar beste weten
bepaald en daarbij rekening gehouden met belangrijke schattingsfactoren en bijzonderheden die landehjk een rol spelen en ook bi]
MET ggz van toepassing zun
Onderstaand wordt de relevantie ervan voor de Jaarrekening2017 van MET ggz toegelicht
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a) Schadelast(dee/)plafond(s)kunnenwijzigenals gevolg van diversecontractafspraken
MET ggz heeft diverse contractafspraken gemaakt met de zorgverzekeraars die van invloed kunnen zun op het totale
schadelastplafond en de eventuele deelplafonds voor schadejaar 2017

De deelplafonds verschillen per contract per zorgverzekeraar en zun afhankelijk van een aantal factoren. Voor een deel kan per
balansdatum nog geen exacte inschattmg gemaakt worden van de uitkomsten van deze contractafspraken en de gevolgen daarvan
voor de schadelast(deel)plafond(s).

Voor de toerekening van afspraken voor het schadejaar aan de boekjaren 2017 en 2018 Is gebruik gemaakt van de volgende
aanpak
1) De gerealiseerde omzet inzake DBC's geopend In 2017 bestaat uit de omzet inzake DBC's die reeds Zijn gesloten (en deels reeds
gefactureerd), alsmede uit omzet inzake DBC's die per balansdatum nog onderhanden zun
2) Op basis van de schadelastprognose en de reahsatrecufersper 31-12-2017 Is het verhoudmgscufer bepaald voor de toerekening
van de schadelastjaarornzet naar de twee betreffende boekjaren (2017 en 2018 ).
3) Op basis van de In het boekjaar 2017 geopende DBC's en de gemiddelde prijs van de afgesloten DBC's in het afgelopen twee
boekjaren (2017 en 2018) per zorgverzekeraar Is de verwachtte schadelast 2016 berekend Met behulp van het hiervoor genoemde
verhoudrngscijter Is een prognose berekend van de omzet van schadetastjaar 2017 met betrekking tot boekjaar 2017. Deze
berekening heeft plaatsgevonden per verzekeraar (op contractniveau)
4) Door (per verzekeraar) de omzetprognose te confronteren met de geldende contractafspraken inzake het omzetplafond. Is bepaald
In hoeverre sprake Is van overproductie en daarmee (deels) niet declarabele zorg
5) Indien uit deze berekeningen Is gebleken dat dat sprake Is van (deels) niet declarabele zorg dan Is een deel van de financiele
consequentie hiervan als correctie op de omzet van boekjaar 2017 In de Jaarrekeningverwerkt Toerekening van de frnanciele
consequentie heeft plaatsgevonden aan de hand van het b11 punt 2 genoemde verhcudmgscufer

b) De waardering van het Onderhanden werk DBCin relatie tot contractafspraken, in de registratie en waardering.
Het onderhanden werk per 31 december 2017 Is gewaardeerd tegen afsluitwaarde. W11 attenderen op de bijzonderheid dat een
mschattmggemaakt moest worden van de vraag of sprake Is van een verlieslatend contract, waarbtj ook de onzekerheden genoemd
In deze toehchtmc een rol spelen De mschattmgof sprake Is van een verlieslatend contract Is als volgt gemaakt van de afgesloten
contracten met zorgverzekeraars en zorgkantoren In 2017. is de verwachting dat de onverrrujdbare kosten om aan de contractuele
verplichtingen te voldoen de verwachte voordelen uit de overeenkomst niet zullen overtreffen Het onderhanden werk Is onderdeel
van de prognoserncdellenng van MET ggz.

Afsluitend
De bijzonderheden (onzekerheden) bij de hiervoor genoemde factoren versterken en mItIgerenelkaar Deze factoren zijn In de
handleidmg ornzetbepalmg curatieve GGz 2013 en de hierboven opgenomen toelichting behandeld MET ggz heeft de handlerdrnc
gevolgd en heeft In het verlengde daarvan aanvullende controles en monitoring uitgewerkt De In deze Jaarrekening2017 uitgewerkte
en onderbouwde schattingen kunnen derhalve In de realisatie afwijken. De urterndehjkeuitkomsten zullen bhjken uit de
eindafrekeningen met de zorgverzekeraars en kunnen afwijken van de In deze Jaarrekeningopgenomen bedragen gebaseerd op de
beste schatting maar zullen naar de beste mschattrngvan de Raad van Bestuur niet materieel zun
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Personele kosten
Lonen salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt In de resultatenrekening voorzover ze
verschuldigd zun aan werknemers respect.evehjk de belasungautontert
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestat.e
wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald. als verphchtmgop de balans opgenomen Als de reeds betaalde bedragen de
verschuldigde beloningen overtreffen. wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van
terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instellmg

Voor de beloningenmet opbouw van rechten (sabbatical leave. gratrficatrese d ) worden de verwachte lasten gedurende het
dienstverband In aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratrncatresworden verantwoord mdiende
verplichting tot betaling van die vergoeding Is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verphchtmgen
kan worden gemaakt Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen In de periode
waarover deze bijdragen zun verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respecuevehjk ten gunste

rlt=1 wmst-eo-verl'esrckcrunc oebrcchtvan _.,..,....... ,_, '" ' @@@@@e..;;,,.;;,.,;;;,

Indien een beloningwordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (brjvoorbeelc doorbetaling in geval van ziekte of
arberdsongesctukthetd)worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op
balansdatum bestaande verphchungen tot het In de toekomst doorbetalen van beloningen (rnclusref ontslagvergoedingen) aan
personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet In staat zjjn om werkzaamheden te
verrichten door ziekte of arberdsongeschrktheidwordt een voorziening opgenomen De verantwoorde verphchtmgbetreft de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk Zijn om de desbetreffende verphchtrngop balansdatum af te wikkelen De beste
schatting Is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en mdrvrduelearbeidsovereenkomsten). Toevoegingen
aan en vnjval van verphchtrngenworden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zIJn vergoedingen die worden toegekend In ruil voor de beeindigmg van het dienstverband Een uitkering als
gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden
tot betaling van een ontslagvergoeding Als het ontslag onderdeel Is van een reorganisatie. worden de kosten van de
ontslagvergoeding opgenomen In een reorgarusauevergoedmg.Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzrerungen.
Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met machtnermngvan de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een
verbetering Is van de beloningen na afloop van het dienstverband. vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden
toegepast voor pensioenregelingen.Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk ziJn om de verplichting af te wikkelen.

Pensioenen
Stichting MET ggz heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling Hiervoor In aanmerking komende werknemers
hebben op de pensroengerechtigdeteeftuo recht op een pensioen dat Is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over
de Jarendat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij stichting MET ggz De verplichtingen. die voortvloeien uit deze rechten van
haar personeel. zgn ondergebracht bIJ het oedrutstakpensroentondsZorg en Welz1Jn StichtIng MET ggz betaalt hiervoor premies
waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer De pensioenrechten worden jaarhjks geindexeerd
meien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar fmanciele
verpl.chtrngen) dit toelaat Per 1 Januari2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen Daarbij behoort ook een nieuwe
berekening van de dekkrngs-graad. De 'nieuwe' dekkingsgraad Is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden Door een
gemiddelde te gebruiken. zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen In maart 2018 bedroeg de dekkingsgraad 99,8% Het
vereiste niveau van de dekkingsgraad Is 128%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 10 Jaarhieraan te
kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instelhngen om extra stortingen te verrichten of om buzondere
prerrueverhogrngendoor te voeren MET ggz heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende budragen In geval van een
tekort b1J het pensioenfonds. anders dan het effect van hogere toekomstige premies StrchtrngMET ggz heeft daarom alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar In de Jaarrekeningverantwoord
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Afschrijvingen
lmrnatenele vaste activa mctustefgoodwill en rnatenele vaste activa worden vanaf het moment van mgebruiknermng afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief Over terreinen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattmgswuzrgmoplaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschnjvmgen aangepast

Negatieve goodwill valt vri] ,n de winst-en-verliesrekening voor zover lasten en verliezen zich voordoen, mdien hier bij de verwerking
van de overname rekening mee Is gehouden en deze lasten en verliezen betrouwbaar zijn te meten. Indien geen rekening Is
gehouden met verwachte lasten of verliezen. dan valt de negatieve goodwill vriJ ,n overeenstemming met het gewogen gemiddelde
van de resterende levensduur van de verworven atscnrutbare activa Voor zover de negatieve goodwill uitkomt boven de reele
waarde van de geidentmceerde niet-monetaire activa wordt het meerdere direct ,n de wmst-en-verhesrekerungverwerkt

Boekwinsten en -verhezen uit de incidentele verkoop van rnatenele vaste activa zIJn begrepen onder de atscnnjvmgen

Overheidssubsidies
Overherdssubsidresworden aanvankelijk ,n de balans opgenomen als vooru,tontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat
dat ZIJ zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden Subsidres ter compensatie van
door de groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten ,n de wmst-en-verhesrekerungopgenomen ,n dezelfde periode
als díe waarin de kosten worden gemaakt. Subsidres ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden
systematisch ,n de wmst-en-verhes-ekerungopgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief Een krediet afgesloten tegen een
lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld ,n de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt zoals opgenomen onder
Frnancreleinstrumenten Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het krediet en de boekwaarde b1J eerste verwerking
betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente Dit voordeel wordt verwerkt als overherdssubsidre

Uitgangspunten Sociaal Domein

B1J het bepalen van de Wmo-omzet en of Jeugdwet-omzet heeft de st,cht,ngde grondslagen voor waardering en resultaatbepal,ng
gevolgd zoals hiervoor opgenomen Met ingang van 2015 ,s als gevolg van de transrtre een deel van de toenmalige AWBZ en ZVW
zorg overgeheveld van de zorgkantoren respectrevelukde zorgverzekeraars naar de gemeenten ('decentralisatte)
Als gevolg van deze decentrahsatre,s er vanaf 2015 sprake van een bepaalde mate van omzetonzekerheden Overeenkomstig de
landelijke en gerneentehjke uitingen van de overheid heeft hlerb1j contmurtertvan zorgverlening voorop gestaan Dit heeft gevolgen
die leiden tot inherente onzekerheden en schattmgsnsico's ,n deze omzet van mstelhngen. die naar beste weten ziJn geschat door de
raad van bestuur van stichtmg en verwerkt ,n de Jaarrekening.maar die tot nagekomen effecten kunnen leiden ,n volgend Jaar
Hieraan ligt een aantal zaken ten grondslag, waaronder het feit dat per gemeente andere producten zijn afgesproken en separate
voorwaarden gelden (tijdrge aanwezrgherdvan een geldige beschikking, woonplaatsbeg,nsel, fertehjkezorglevermg. zelfmdrcatredoor
medewerkers. e d )
Daarnaast Is er gestreefd naar een finale afrekening resp landelijke verantwoording van de zorg aan alle gemeenten waar de
stichtmg een contractenngsrelatie mee heeft op basis van het landelijke ISO-protocol Niet alle gemeenten hebben hiermee
ingestemd. Drt kan ertoe leiden dat de verantwoorde omzet ter drscussie kan worden gesteld
De wgzewaarop de individuele gemeenten overgaan tot afw1kkelingen vaststelling Is op dit moment nog niet bekend, echter de raad
van bestuur heeft deze rncgelukeeffecten naar besteweten geschat en verwerkt in deze Jaarrekeningwaar rnogeh.ken wustop het
resterende inherente risico terzake dat kan leiden tot nagekomen frnancreleeffecten ,n 2018 of later
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1.1.4.4 Grondslagen van segmentering

Op grond van de verslagqevmgsregels is geen segmentering noodzakehjk Vandaar dat deze is achterwege gelaten.

1.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de mduecte methode
Betalingenwelke voortvloeien urt langlopende leningenworden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder
de kasstroom urt operationele actrviterten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit
ftnancrenngsactrvrterten

Ontvangsten en uitgaven urt hoofde van interest zun opgenomen onder de kasstroom uit operationele actrvrte.ten Betaalde
drvrdender.zun opgenomen onder de kasstroom urt fmancienngsactrvrterten

1.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere mforrnanegeven over de fertehjke situatre per balansdatum en die bhjken tot aan de datum van het
opmaken van de Jaarrekeningworden verwerkt ,n deJaarrekening
Gebeurtenissen die geen naderemfcrmatre geven over de fertehjke situatreper balansdatum worden niet ,n de Jaarrekeningverwerkt.
Als dergel.jke gebeurtenissen van belang ZIJn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de Jaarrekening.worden de aard en de
geschatte fmanciele gevolgen ervan toegelicht ,n deJaarrekening

5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de mstelhngzich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake
de WNT. waaronder de mste'ungsspeciheke(sectorale) regels
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Stichting MET ggz

1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa
31-dec-17 31-dec-16

De specificatie is als volgt € €

Kosten oprichting en urtgríte van aandelen 0 0

Kosten van ontwikkeling 0 0

Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom 0 0

Kosten van goodwill die van derden is verkregen 1 127 500 0

Vooruttbetahngen op rmrnatenele activa 0 0

Totaal rmmatenele vaste activa 1.127.500 0

Het verloop van de immetenete activa m het verslagJaar is als volgt weer te geven 2017 2016
€ €

Boekwaarde per 1 Januari 0 54.812
BiJ investeringen 1 127 500 0

Af- atschnjvmgen 0 54 812
Af· bijzondere waardeverminderingen 0 0

B1J terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af· desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 1 127.500 0

Toelichting:
Voor een nadere spectficatre van het verloop van de rmrnatenele vaste activa per acnvagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzrcht onder 1 1 6 De investering betreft de betaalde goodwill van de overname van Virenze

2. Materiële vaste activa
31-dec-17 31-dec-16

De epeciîtcette is als volgt· € €

Bednjfsgsbouwen en terreinen 3 047 595 2 930 657
Machines en installaties 103 025 64 353
Andere vaste bedrufsrruddelen. technische en adrrurustratreveurtrustinp 381 287 218.914
Matenele vaste bednjtsacuva in uitvoering en vooruitbetalingen op rnatenele vaste activa 279.615 531.050
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare rnatenele activa 8 933 12.852

Totaal matenele vaste activa 3 820.454 3.757 826

Het verloop van de matenele activa m het verslagjaar is als volgt weer te geven 2017 2016
€ €

Boekwaarde per 1 Januari 3 757 826 4 313 904
B1J. investeringen 842 186 293.450
Bir herwaarderingen 0 0
Af. atschruvmoen 735 378 822 129
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

B1J. terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af desinvesteringen 44 179 27 399

Boekwaarde per 31 december 3 820 454 3.757.826

Toelichting:
Voor een nadere specmcatre van het verloop van de rnatenele vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
rnutaneoverz.cht onder 1 1 7
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1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

3. Financiële vaste activa

De soeciîtcette is als volgt 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Kapitaalbelang PsyQ Nederland Holding BV (8%) 1.500 1 500
Deelnemingen in overige verbonden rnaatscnappijen 0 0

Totaal fmanciete vaste activa 1 500 1 500

Het w'v, Ívv@@ VQII u @ llfldf/L,/@@@ie veste activa IS als volgt 2017 2016
€ €

Boekwaarde per 1 Januari 1 500 1 500

Boekwaarde per 31 december 1.500 1 500

Toelichting:
Voor een nadere specrncatrevan het verloop van de fmanciele vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutat.eoverz.cbt onder 1.1 8

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

De soecmcet«: is als volgt· 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 4.599 177 5 731 342
Al. ontvangen voorschotten -2 406.409 -2 330.861
Af. voorzrerung onderhanden werk -153.907 -198.336

Totaal onderhanden werk 2.038.861 3 202 145

De soecurcane per categorie DBC's ! DBC-zorgproducren
is als volgt weer te geven

Gerealiseer-
Stroom DBC's / DBC-zorgproducten de kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-2017
de winst verliezen voorschotten

€ € € €

Zorgverzekermgswet 4.105.638 153 907 2 406 409 1.545.322
ZRA 57 339 0 0 57 339

Basis GGZ 436.200 0 0 436.200

Totaal (onderhanden werk) 4599.177 153 907 2.406 409 2.038 861

Toelichting:
Het voorschot ad € 2 406.409 1s afkomstig van één verzekeraar

In 2017 1s geen onderhandwerk meer van toepassing voor de Jeugd (2017 € 0 2016 € 1 038.490) De voorziening onderhanden
werk bestaat uit twee onderdelen Er is een voorzrerunc getroffen voor mateneìe controles van zorgverzekeraars
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1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

5. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

Vorderingenuit hoofdevan bekostiging: 31-dec-17 31-dec-16
€ €

1. Vorderingen uit hoofde van fmancrenngstekort WLZ 0 11 591
2 Vorderingen uit hoofde van financieringstekort ZVW 634 70.765
3 Vorderingen uit hoofde van transrtreregelmg 0 0

4 Vordering uit hoofde van nacalculatie 2013 en doorloop DBC's 2012 24.520 24 520

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostgmg 25 154 106 876

Schulden uit hoofde van bekostiging: 31-dec-17 31-dec-16
€ €

1 Schulden uit hoofde van financrenngsoverschot WLZ 36 045 0

2 Schulden uit hoofde van fmanciermgsover schot ZVW 0 0

3. Vordering uit hoofde van nacalculatie 2013 en doorloop DBC's 2012 0 0

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging 36.045 0

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot WLZ

2016 2017 totaal
€ € €

Saldo per 1 januari 11 591 0 11 591

Fmancrenngsverschrl boekjaar 36 045 36.045
Correcties voorgaande Jaren 30 269 0 30 269
Betalingen/ontvangsten -41.860 0 -41 860
Subtotaal mutatie boekjaar -11 591 36 045 24.454

Saldo per 31 december 0 36 045 36 045

Stadium van vaststelling (per erkenning)
WLZ C A

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgkantoren
c= defrrutrevevaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Wettel1Jkbudget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidres ) 178 619 281.124
Af: vergoedingen ter dekking van het wettehjk budget 214 664 269 533

Totaal financienngsverschll -36 045 11 591

31-dec-17 31-dec-16
€ €

Waarvan gepresenteerd als
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 0 11.591
- schulden uit hoofde van fmancienngsoverschot 36.045 0

36 045 11 591
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Stichting MET ggz

1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Vorderingen uit hoofde van financieringstekorten schulden uit hoofde van financieringsoverschot @@@@@@W

t/m 2012 2013 2014 2015 totaal
€ € € € €

Saldo per 1 januari 79 114 -8 349 70 765

Frnancrenngsverschrl boekjaar 0
Correcties voorgaande Jaren 0

Betalingen/ontvangsten -78 420 8 289 -70.131
Subtotaal mutatie boekjaar -78.420 8 289 0 0 -70.131

Saldo per 31 december 694 -60 0 n @ @ AVV--i-

Stadium van vaststelling (per erkenning)
zvw C C n V t n.v t

a= interne berekeruno
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= denruneve vaststelling NZa

31-dec-17 31-dec-16
€ €

Waarvan gepresenteerd als
- vorderingen uit hoofde van fmancrermgstekort 634 70 765
- schulden uit hoofde van Imancrerrngsoverschot 0 0

634 70.765

6. Debiteuren en overige vorderingen

De spec1f1cat1e1s als volgt" 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Vorderingen op debiteuren 149.350 140.921
Nog te factureren omzet ZVW 1 282.261 1 617 526
Debiteuren ZVW 1.154 836 884.881
Nog te factureren omzet gemeenten 6 186 081 8.539.355
Debiteuren gemeenten 1 896.057 1 369 009
Vordering subsidre kapitaallasten 40 391 80.366
Overige vorderingen 60 028 124 054
Vooruitbetaalde bedragen 461 648 371 012
Nog te ontvangen bedragen 70 789 146.768
Overige overlopende activa 34.670 19 481

Totaal debiteuren en overige vorderingen 11 336 111 13 293.373

Toelichting:
De debiteuren gemeenten bestaan uit WMO en Jeugd De nog te factureren omzet gemeenten komt voort uit de zorg die is
geleverd 1s in het kader van de WMO en de Jeugdwet en bestaat o.a. uit WMO € 4.4 mln Jeugd € 1 6 mln

De subsidre kapitaallasten komt voort uit de overgang van het Beschermd Wonen van de AWBZ naar de WMO en Jeugdwet.
Vanuit de NZA wordt een subsrdre voor kapitaallasten verleend ter aanvulling van de normatieve huisvestingscomponent en
inventariscomponent.
In de overige vorderingen is een vordering opgenomen van de nog te ontvangen bedragen n a v labonderzoeken Deze is ten
opzichte van 2016 gedaald De nog te ontvangen bedragen bestaat o a. uit een vordering van de POH Er 1s een
voorziening van dubieuze debiteuren opgenomen ad € 150.000 (2016 € 7 000)
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1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

7. Liquide middelen

De soecntceue ,s als volgt. 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Bankrekeningen 5 332 128 5 776 135
Spaarrekeningen 4 745.763 2 000 000
Kassen 1 370 1.944

Totaal hquide middelen 10.079.260 7.778.079

Toelichting:
De hquide middelen zun vnj beschikbaar.
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1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

8. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat wt de volgende componenten: 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Kapitaal 91 91
Bestemmingsfondsen 20 074.175 19571582
Totaal groepsvermogen 20 074 266 19.571.673

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017
€ € € €

Kapitaal 91 0 0 91

Totaal kapitaal 91 0 0 91

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017
€ € € €

Bestemmingsfondsen.
Reserve aanvaardbare kosten 19 571.582 502 593 20074175

Totaal bestemmingsfondsen 19.571 582 502 593 0 20 074 175

9. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven. 1-jan-2017 31-dec-2017
€ € € € €

.Jubrleumuttkenngen 336 000 16832 18.905 100 907 233 021
l.eetujdsfasebudget 1 445 000 0 0 28 972 1.416028
Langdurig zieken 22.476 0 22.476 0 0
Correcties voorgaande JarenZVW 1 927 549 656 578 802.074 93 461 1 688 592
Onregelrnatrgheidstoeslag 120.000 0 14 984 105 015 0

Totaal voorzierungen 3.851 025 673 410 858 440 328 355 3 337 641

Toe/1chtingin welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd·
31-dec-2017

Kortlopend deel van de voorziemnqen ( < 1 Jr) 2 044.851
Langlopend deel van de voorzrerunger 0 1 jr.) 1 292 790
hiervan > 5 Jaar 328 522

Toelichting per categorie voorziening:
Voor de tcehchtmg op de afzonderhjke voorzierungen wordt verwezen naar de waardenngsgrondslagen Voorzienmgen
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1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

10. Overige kortlopende schulden

De soeciiceue ,s ais volgt 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Crediteuren 694 702 650 615
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1 253 704 1 199.502
Schulden terzake pensioenen 31 188 91 681
Nog te betalen salarissen 22 943 7.070
Nog te betalen kosten 1.666.844 1 550 177
Voorurtontvangen opbrengsten 17 468 94.283
Vakantiegeld 690.830 678 488
Vakantiedagen. meer- rrunceruren 596 330 421 179
Erndejaarsu.tkenng 0 5 355
Overige overlopende passiva: 6 879 18.751

Totaal overige kortlopende schulden 4 980 888 4 717.101

Toelichting:
De vordering van justrtre Is t.o v 2016 lager en Is opgenomen onder de vooruitontvangen opbrengsten. De vaststelling van de
justiue Is nog niet defmitref

11. Financiële instrumenten

Algemeen
Stichting MET ggz maakt In de normale bednjfsuttoefenng gebruik van uiteenlopende fmancrele instrumenten die de mstelhng
blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen fmancrele instrumenten die In de balans ZIJn opgenomen. De instelling
heeft als beleid om geen fmanciele instrumenten te gebruiken om rente fluctuaties te beheersen

Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico Is beperkt tot eventuele veranderingen In de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen, vorderingen of
schulden B1J een verwachte lagere marktwaarde van een uitgegeven lening of vordering wordt een voorziening getroffen. B1J niet
nakomen door een tegenpartu van de aan de instelling verschuldigde betaling bhjven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen
beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten

Reële waarde
De reele waarde van de meeste In de balans verantwoorde fmanciele mstrumuenten waaronder vorderingen hqurdemiddelen en
kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan De reèle waarde van de overige In de balans verantwoorde financiele
instrumenten wrjkt niet materieel af van de boekwaarde.
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1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

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

Langlopende huurcontracten:
Er zun enkele woningen en kantoorpanden waarvoor langlopende huurcontracten ZlJn afgesloten De nog openstaande
verplichting per 31 december 2017 bedraagt€ 3.367 022
De verphcht.nq ,s als volgt:
< 1 Jaar € 739 085
> 1 Jaar € 2 627.937
> 5 Jaar € 841.372

L@@@@d!:ri @@dUto's:

MET ggz heeft de beschikkmg over 6 leaseauto's per 31 december 2017 De nog openstaande verplrchtmg per 31 december
2017 bedraagt€ 68.109
De verplichting is als volgt·
< 1 Jaar € 28 640
> 1 jaar € 39.469
> 5 Jaar €

Overige langlopende contracten:
Onderstaand zun de overige langlopende contracten schematisch weergegeven. De totale verphchtmg van deze contracten
bedraagd per 31-12-2017 € 996 561

Totale
Looptijd Verplichting Verplichting> 1 Verplichting > verplichting
contract 2018 jaar Sjaar per 31-12-2017

Salansadrrurustratre 7 Jaar € 166 093 € 830 467 € 166 093 € 996 561

Totaal € 166 093 € 830 467 € 166 093 € 996 561

Bankgaranties:
Tb v van derden (verhuurders van door Met ggz gehuurd onroerend goed) zun een viertal bankgaranties afgegeven

Ten behoeve van A Delsmq te Echt een garantie van€ 3.721
Ten behoeve van Rugobel BV Echt een garantie van€ 46 900.

Ten behoeve van A.S V. Vastgoed B.V. te Venlo een garantie van€ 9 164 50.
Ten behoeve van G1arrafCV te Venlo een garantie van€ 54.151 43

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersingsinstrument

Het macrobeheersinstrument (MBI) kan door de rrurustervan VWS ingezet worden om overschnjdmgen van het
macro kader zorg terug te vorderen b1J instellingen De minister heeft voor verschillende subsectoren ,n de zorg een
MBI ingesteld. waarvan de volgende omzetplafonds voor 2017 relevant zun voor Strchtrng METggz·
• MBl-omzetplafond geneeskundige geestel1Jkegezondheidszorg (TB/REG-17639-01)
Door de NZa wordt het omzetplafond per msteíhnp vastgesteld, welke afhankehjk is van de reahsatie van het MBI-
omzetplafond van alle mstelhngen gezamenlijk De minister van VWS zou uiterlijk vóór 1 december van het
opvolgende Jaarmoeten beslissen over ,nzet van het MBI. als sprake ,s van een overschrijding. In de afgelopen Jaren
is gebleken dat deze periode van elf maanden te kort is om de werkeluke realrsatre vast te stellen. met als gevolg dat
de reahsatre voor meerdere voorgaande jaren nog niet ,s vastgesteld
B1J het opstellen van de Jaarrekening 2017 bestaat derhalve nog geen mzicht ,n de reahsatie van het MBl-omzetplafond
over 2017 en de nog niet afgewikkelde voorgaande Jaren Ook is nog ondurdehjk of er daadwerkehjk sprake zal zun
van het inzetten van het macrobeheers,nstrument. Wel geldt dat dit wettelijk gezien mogelijk ,s om d,t blJ een
vastgestelde overschrijdmg te doen Strchtng METggz ,s daarom nu niet in staat een betrouwbare schatting te maken
van de uit het macrobeheers,nstrument voortkomende verplichting en deze te kwantrfrceren Als gevolg daarvan ,s
deze verphchtmg niet tot uitdrukkmg gebracht in de balans van de strchting per 31 december 2017.

Fiscale positie
Van de tot de groep behorende vennootschappen vloeien naar verwachting per balansdatum geen rnatenele
rechten/verphchtmgen voort uit hoofde van vennootschapsbelasting
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1.1.6MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Kosten van
goodwill die

van derden is Totaal
verkre@

€ €

Stand per 1 januari 2017
- aanschafwaarde 869 695 869 695
- cumulatieve afschnjvrngen 869 695 869 695

Boekwaarde per 1 Januari2017 0 0

Mutaties in het boekjaar
- investenngen 1 127.500 1.127.500
- afschrijvingen 0 0

- bijzondere waardeverrmndenngen 0 0

- terugname buz. waardeverrrundermgen 0 0

- terugnamegeheel afgeschreven activa
aanschafwaarde 869 695 869.695
.cumuìaneveatschrgvmgen 869 695 869.695

- desmvestermgen
aanschafwaarde 0 0
cumulatieve atschnjvrngen 0 0

per saldo 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 1.127.500 1 127.500

Stand per 31 december 2017
- aanschafwaarde 1 127 500 1.127 500
- cumulatieve atschruvmgen 0 0

Boekwaarde per 31 december 2017 1.127.500 1 127.500

Afschr,Jvmgspercentage 10,0%
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1.1.7 MUTATIEOVERZICHTMATERIELE VASTE ACTIVA

gebouwen en Machines en Totaal
Vervoer-

terreinen installaties Inventaris Automatisering middelen
€ € € € € €

Stand per 1 januari 2017
- aanschafwaarde 7.916.292 1.282.641 2 534 865 4.566.959 146.950 16.447 707
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve atschnjvmgen 4 985 635 1218288 2 315.951 4 035 909 134 098 12 689.881

Boekwaarde per 1 Januari2017 2.930 657 64 353 218.914 531.050 12.852 3.757 826

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 501.344 65 594 254 671 20.577 0 842 186
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 340 227 26 922 92 298 272 012 3 919 735.378
- buzonderewaardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname buz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa
aanschafwaarde 0 789 468 2.040.160 3 297.406 40 543 6 167.577
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
.cumulaneveatschnjvrngen 0 789.468 2 040 160 3 297 406 40.543 6.167577

- desinvesteringen
aanschafwaarde 59 470 0 0 0 0 59.470
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
cumulatieve afschruvingen 15 291 0 0 0 0 15.291
per saldo 44 179 0 0 0 0 44 179

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 116.938 38 672 162.373 -251.435 -3 919 62.628

Stand per 31 december 2017
- aanschafwaarde 8 358 166 558 767 749 376 1 290 130 106 407 11 062.846
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afscnruvmgen 5310571 455 742 368.089 1.010.515 97 474 7 242.391

Boekwaarde per 31 december 2017 3.047 595 103 025 381.287 279 615 8 933 3.820.454

Afschnivmgspercentage 5-10% 10 0% 10-20% 20-33,33% 10-20%
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1.1.8 MUTATIEOVERZICHTFINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen
in groeps-

maatschappijen Totaal
€ €

Boekwaarde per 1 Januari2017 1.500 1 500
Resultaat deelnemingen 0 0

Saldo mutaties vorderingen 0 0

Dotatie voorziening voor orunbaameio vordering 0 0

VnJval voorziening negatief eigen vermogen deelneming 0 0

Boekwaarde per 31 december 2017 1.500 1.500

Somwaardeverminderingen
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1.1.9TOELICHTINGOP DE GECONSOLIDEERDERESULTATENREKENING

BATEN

13. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt 2017 2016
€ €

OpbrengstenzorgverzekenngswetSGGZ (exclusiefsucs.dres) 9.370.982 9 59B.835
OpbrengstenzorgverzekenngswetBGGZ (exclusiefsubsidies) 895 528 574.015
Wettelijk budget voor aanvaardbarekostenWlz-zorg(exclusief substdies) 208.887 281 124
OpbrengstenJeugdzorg 2 576.612 2 663 304
OpbrengstenWmo 22 854 136 22.083974
OpbrengstenJustine (exclusiefsubsidres) 1 342 590 1 062 661
Ovenoo7nrnnr@@@@@c.::t::it11::,,c.:: 287.239 289 546

@ .... , .. ',@·--·-··--
Totaal 37 535 975 36.553.459

Toelichting:
In 2017 zun de opbrengstenvan justrtie toegenomendoor een st1Jging van het aantal clienten
De opbrengstenvan de WLZnemen af door deovergangsperiode

De overigezorgprestatresbestaanuit de opbrengstenvanuit persoonsgebondenbudgetten,zorg In opdracht van anderemstell.ngen
en ZRA (Asielzoekers)

14. Subsidies

De specificatieis als volgt 2017 2016
€ €

SubsidiesWlz/Zvw-zorg 403 294 811.591
R1jkssubsidiesvanwege het Ministerie van VWS 65.635 37.624
BescrukbaarherdsbudragenOpteidmgan 260 494 232 829
Subsidiesvanwege Provmciesen gemeenten (exclusiefWmo en Jeugdzorg) 264 322 57 036
Overigesubsidres waaronderloonkostensubsidresen EU-subsidies 119.108 56.022

Totaal 1.112853 1.195 102

Toelichting:
De subsrdiesWlz/Zvw-zorgbestaat uit de subsidreovergang kapitaallastenten behoeve van de overbrugging invoerperiodevan de
normatievehuisvestmgs-en mventanscornponent De daling van subsrdreWLZ/zvw zorg komtdoor daling van chentenen de afname
van het subsrdreparcentaqe(2017 15% / 2016 30%)
De overigesubs.dresbetreftonder andere In 2017subsioies van re-mtegrahe

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatieis als volgt 2017 2016
€ €

Verleendediensten 355.649 369.716
Detacheringpersoneel 827 0
Overige opbrengsten 189 601 514 564

Totaal 546 077 884 280

Toelichting:
De verleendediensten betreftIn 2017 POH
De overigeopbrengsten Zijn gedaalddoor o.a de stopzettingvan de activiteitenvan MET Talent B.V
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1.1.9TOELICHTINGOP DE GECONSOLIDEERDERESULTATENREKENING

LASTEN

16. Personeelskosten

De spectticeueis als volgt 2017 2016
€ €

Lonenen salarissen 18 579857 18 136 820
Sociale lasten 2 852 668 2 834 274
Pensroenprerrues 1.605177 1 487 076
Overige personeelskosten 1 652 531 1.064.904
Mutatiespersonelevoorzieningen -221.660 285 095
Subtotaal 24 468 573 23 808.169
Personeelniet in loondienst 3.700527 3.123 549

Totaal personeelskosten 28 169.099 26.931 718

Gemiddeldaantal personeelsledenop basis van full-time eenheden 393 394

17. Afschrijvingen op immateriele en materiele vaste activa
De soecmceueis als volgt 2017 2016

€ €

Afschruvmgen.
@
rmmatenelevaste activa 0 54.812

- matenelevaste activa 735378 822 129

Totaal atschnjvmgen 735378 876.941

18. Overige bedrijfskosten

De soeciticetteis als volgt 2017 2016
€ €

voedmgsrruddelenen hotelmatigekosten 1 600 021 1 471 317
Algemenekosten 4 584.457 4 734.791
Patient-en bewonersgebondenkosten 640 204 677 515
Onderhouden energiekosten 728369 830.963
Huuren leasing 2 246434 2 209 381
Dotatiesen vnjval vcorzierungen 0 0

Totaal overige bedrijfskosten 9 799484 9.923.967

19. Financiële baten en lasten

De specmcetieis als volgt 2017 2016
€ €

Rentebaten 4.210 5 643
Subtotaalfmancielebaten 4 210 5 643

Rentelasten 0 -946
Overigefinanciele lasten 7.440 0
Subtotaaltmancrelelasten 7 440 -946

Totaal fmancielebatenen lasten 11 650 4.697
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1.1.9TOELICHTINGOP DE GECONSOLIDEERDERESULTATENREKENING

20. Honoraria accountant 2017 2016
€ €

De honoraria van deaccountantover 2017 zIJn als volgt

1 Controle van de jaarrexerung 114.950 78,650
2 Overige controlewerkzaamheden(w.o RegelingAO/IC en Nacalculatie) 38 297 33 832
3 Fiscale advisering 9 010 11.406
4 Nret-controlediensten 0 0

Totaal honorariaaccountant 162257 123888

Toelichting:

De honor3.@@@cccountant1s upge@@@@LdLi up oasisvan tactuurbas.s

21. Transacties met verbonden partijen

Van transacties metverbondenpartijen Is sprakewanneer een relatiebestaattussen de rnstelhng,haar deelnemingenen hun
bestuurdersen lerdmgqevendefunctionanssen

Er hebben zich geentransactiesmet verbondenpartuenvoorgedaanop ruet-zakehjkegrondslag

De bezoldrgmgvan de bestuurdersen toezichthoudersdie In het kadervan de WNT verantwoordworden, Is opgenomenonder punt
22.
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22. Wet normermqtopinkomens(WNT)

Per 1 Januari 2013 Is de Wet normering bezoldigmg topfunctionarissen publieke en sermpubheke sector (WNT) ingegaan

Het bezoldrqrnqsrnaxun.nn 1n 2017 voor METggz 1s € 166 000 Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het
dienstverband Voor topfunctionarissen zonder dtensfbetrekkmg geldt met ingang van 1 Januari 2017 voor de eerste 12
kalendermaanden een afwijkende normering zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief

"roencnnng klasse indeling en toegekende aantal punten

De 1nde/1ngop ba1s van í D punten kom! uit 1n klasse IV bezoJdigingsmaximum € 166 000

Bezoldigingtop functionarissen

bedragen x € 1 J. Vermeulen J Bomhof
Functiegegevens Raad van bestuur Raad van bestuur
Aanvang en einde functrevervulhng in 2017 111 - 31112 111 - 31/12
Omvang dienstverband (in fteJ 1 1

Gewezen toptuncnonans? nee nee
(Frctreve) drenstbetrekkrng? Ja Ja

Indrvrdueel WNT-maximum 166 ooc 166 000

Beloning 151 044 151 601
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termrJn 11 069 11 069
Subtotaal 162 113 162 670

-/- Onverschuldrgd betaald bedrag 0 0

Totaal bezoldrgmg 162.113 162 670

Verplichte motivering indren overscnrudmo nvt íl V !

Gegevens 2016
Aanvang en einde tuncnevervuhnq 1n 2016 111 - 31112 1/1 - 31112
Omvang dienstverband 2016 (in tte) 1 1

Beloning 143 480 144 458
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op terrnun 10 800 10800
Totaal bezoldrpmq 2016 154 280 155 258
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Toezichthoudendetopfunctionarissen

bedragen x € 1 J MelJennk F de Schepper A De Graaf H Plagge A Knoops

Functiegegevens Voorzitter :e voorzitter+ acotcor-rms Lid Ud lid + aconcomrmssw

Aanvang en einde functrevervulhng in 2017 1/1 - 31/12 1/1 • 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

lndtvrdueel WNT-maximum 24 900 16 600 16 600 16 600 16 600

Beloning 9 750 8 125 6 500 6 500 7 800

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 119 105

Beloningen betaalbaar op terrngn 0 0 0 0 0

Subtotaal 9 750 8 125 6 500 6 619 7 905

-/- Onverscnuldrgd betaald bedrag 0 0 0 0 0

Totaal bezoldmmg 9 750 8 125 6 500 6 619 7 905

Verplichte motrvenng moren over schnjdmp n V t n V t n V t n V t n V t

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervuìlmg In 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 -31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning 0 8 125 0 6 500 7 800

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 124 143

Be\ornngen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0

Totaal bezoldrqmo 2016 0 8 125 0 6 624 7 943

3. Overigerapportageverplichtingenop grondvan de WNT

Naast de hierboven vermelde topt.mctronanssen ZIJíl er geen overige functionarissen met drenstbetrekkrng die In 2017 een bezoloromg

boven het morvrouele WNT-maximum hebben ontvangen Er zun in 2017 geen ontslaqurtkermgen betaald aan ov enge functronanssen die

op grond van de WNT dienen te worden vermeld of die In eerdere Jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld 2Iln of hadden

moeten worden
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1.1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-17 31-dec-16
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 1.127.500 0
Materiële vaste activa 2 3.820.454 3.757.826
Financiële vaste activa 3 165.861 163.772
Totaal vaste activa 5.113.815 3.921.598

Vlottendeactiva

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 4 2.038.861 3.202.145
DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 5 25.154 106.876
Debiteuren en overige vorderingen 6 11.336.112 13.246.184
Liquide middelen 7 9.972.823 7.699.852
Totaal vlottende activa 23.372.950 24.255.057

Totaal activa 28.486.765 28.176.655

Ref. 31-dec-17 31-dec-16
€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 8
Kapitaal 91 91
Bestemmingsreserves 20.074.175 19.571.582
Totaal eigen vermogen 20.074.266 19.571.673

Voorzieningen 9 3.337.641 3.851.025

Kortlopendeschulden(ten hoogste1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 5 36.045 0
Overige kortlopende schulden 10 5.038.814 4.753.957
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 5.074.859 4.753.957

Totaal passiva 28.486.765 28.176.655
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1.1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 2017 2016
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning 11 37.516.249 36.490.930

Subsidies 12 1.112.853 1.195.102

Overige bedrijfsopbrengsten 13 532.411 1.636.639

Som der bedrijfsopbrengsten 39.161.513 39.322.671

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 28.169.099 27.166.560

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15 735.378 818.869

Overige bedrijfskosten 16 9.766.081 10.437.629

Som der bedrijfslasten 38.670.559 38.423.058

BEDRIJFSRESULTAAT 490.954 899.613

Financiële baten en lasten 17 11.639 5.300

RESULTAAT BOEKJAAR 502.593 904.913

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016
€ €

Bestemmingsfonds 502.593 904.913
502.593 904.913
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1.1.12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ENKELVOUDIGE JAARREKENING

1.1.12.1 Algemeen

Er zijn geen afwukmgen tussen de waarderingsgrondslagen geconsolideerd en enkelvoudig.
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1.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

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

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa
31-dec-17 31-dec-16

De speciiiceue is als volgt· € €

Kosten van goodwill die van derden Is verkregen 1.127 500 0

Vooruitbetalingen op Immatenele activa 0 0

Totaal imrnatenele vaste activa 1.127 500 0

Het verloop van de immetenete activa in het verstegjeer is als volgt weer te geven 2017 2016
€ €

Boekwaarde per 1 ianuan 0 0
Bir investenngen 1.127.500 0

Af afschruvmgen 0 0
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0
B1J terugname bijzondere waardaverrnmdennger- 0 0
Af terugname geheel afgeschreven activa 0 0
Af: desrnvestermgen 0 0

Boekwaarde per 31 december 1 127.500 0

Toelichting:
De irnrnatenele vaste activa Is ontstaan door de overname van Virenze Voor een nadere specmcaue van het verloop van de rmrnatenele
vaste activa per actrvagrcep wordt verwezen naar het rnutatreoverz.cht onder 1.1.15.

2. Materiële vaste activa
31-dec-17 31-dec-16

De soectttcetie is als volgt. € €

Bednjfsgebouwen en terreinen 3 047.595 2 930 657
Machines en mstallatres 103 025 64.353
Andere vaste bednjfsrruddelen. technische en acrmrustratreve uitrusting 669 835 762 816
Matenele vaste becnjtsactrva In uitvoering en vooruitbetalingen op matenele vaste activa 0 0
Niel aan het bedrufsproces dienstbare materrele activa 0 0

Totaal matenele vaste activa 3 820 454 3 757.826

Het verloop van de matenele activa in het versiegjeer is als volgt weer te geven 2017 2016
€ €

Boekwaarde per 1 Januari 3 757 826 4310.644
B1J investeringen 842.186 293 450
Bij: herwaarderingen 0 0
Af· aíscnnjvmgen 735.378 818 869
Af btjzondere waardeverminderingen 0 0
B1j· terugname buzondere waardeverrnrndenngen 0 0
Af- terugname geheel afgeschreven activa 0 0
Af: desinvesteringen 44 179 27 399

Boekwaarde per 31 december 3.820 454 3 757 826

Toelichting:
Voor een nadere specmcane van het verloop van de matenele vaste activa per actrvagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder
1 1.16
De inventarissen. machines & mstallatres. vervoermiddelen en automatisering ztjn opgenomen onder de andere vaste bednjfsrruddelen,
technische en adrmrnstratieve uitrusting Voor een nadere specmcat.e van het verloop van de rnateneïe vaste activa per activagroep wordt
verwezen naar het rnutatreoverzrcht onder 1 1 15
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1.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

3. Financiële vaste activa

De spectticene is als volgt 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Deelnemingen In groepsmaatschapp11en 122 300 114.898
Vorderingen op groepsrnaatschappuen 43.561 48 874

Totaal fmancrele vaste activa 165.861 163 772

Het verloop van de ttnenctele vaste activa is als volgt 2017 2016
€ €

Boekwaarde per 1 januan 163 772 249.974
Resultaat deelneming 7 402 -343
Saldo mutaties R/c Met Talent 8 334 397.584
Voorziening voor omnbaarherd -13 647 -483 443

Boekwaarde per 31 december 165 861 163 772

Toelichting:
Voor een nadere specmcatre van het verloop van de fmancrele vaste activa per actrvagroep wordt verwezen naar het mutatreoverzicht onder
1 1 17.
In 2017 Is een voorziening voor mcourantherd van de vordering op MET talent BV opgenomen ad€ 990 050 (2016 € 976.403)

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en woonplaats Verschaft Kapitaalbe- Eigen
rechtspersoon Kernactiviteit kapitaal lang (in%) vermogen Resultaat

€ €
Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
MET ggz Holding BV., te Roermond Beheermu 18 000 100% 122.300 7.402

Toelichting:
Strchtmg Met GGZ heeft een 100% belang In MetGGZ Holding B.V en wordt volgens de netto vermogenswaarde methode

gewaardeerd

4. Onderhanden werk uithoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
De soecittceue is als volgt. 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 4 599 177 5 731 342
Af ontvangen voorschotten -2 406.409 -2 330 861
Af voorziening onderhanden werk -153 907 -198 336

Totaal onderhanden werk 2 038.861 3.202 145

De soccittcene per categone DBC's / DBC-zorgproducten
Is als volgt weer te geven

Gerealiseer-
Stroom DBC's / DBC-zorgproducten de kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-2017
de winst verliezen voorschotten

€ € € €

Zorgverzekenngswet 4 105 638 153 907 2 406.409 1.545 322
ZRA 57.339 0 0 57.339

Basis GGZ 436 200 0 0 436.200

Totaal (onderhanden werk) 4.599.177 153 907 2.406.409 2 038.861

Toelichting:
Voor de tcel.chtmg wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarreken.ng
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1.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

5. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

Vorderingenuit hoofdevan bekostiging: 31-dec-17 31-dec-16
€ €

1 Vorderingen uit hoofde van financrenngstekort WLZ 0 11.591
2 Vorderingen uit hoofde van financienngstekort ZVW 634 70.765
3 Vorderingen uit hoofde van transmeregehno 0 0

4. Vordering uit hoofde van nacalculatie 2013 en doorloop DBC's 2012 24 520 24 520

Totaal vorderingen uit hoofde van bekosngmg 25 154 106.876

@ · ............ 17 .. _.__ ,teSchulden uit hoofde van bekostiging: .:.1-u@c@1u
€ €

1 Schulden uit hoofde van financieringsoverschot WLZ 36 045 0

2 Schulden uit hoofde van fmancrenngsover srnot ZVW 0 0

3. Vordering uit hoofde van nacalculatie 2013 en doorloop DBC's2012 0 0

Totaal schulden uit hoofde van bekost.grng 36 045 0

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot WLZ

2016 2017 totaal
€ € €

Saldo per 1 januari 11.591 0 11.591

Financrenngsversch:l boekjaar 36.045 36 045
Correcties voorgaande Jaren 30 269 0 30 269
Betalingen/ontvangsten -41.860 0 -41.860
Subtotaal mutatie boekjaar -11.591 36 045 24 454

Saldo per 31 december 0 36 045 36 045

Stadium van vaststelling (per erkenning)
WLZ C A

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgkantoren
c= defm.treve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidres) 178 619 281.124
Af. vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 214 664 269 533

Totaal frnancrer.ngsversctul -36.045 11.591

31-dec-17 31-dec-16
€ €

Waarvan gepresenteerd als
- vorderingen urt hoofde van tmancrenngstekort 0 11.591
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 36 045 0

36.045 11 591
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1.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot ZVW

t/m 2012 2013 2014 2015 totaal
€ € € € €

Saldo per 1 januari 79 114 -8 349 70 765

Fmancrenngsverschrl boekjaar 0

Correcties voorgaande Jaren 0
Betalingen/ontvangsten -78 420 8 289 -70 131

Subtotaal mutatie boekjaar -78 420 8 289 0 0 -70 131

Saldo per 31 december 694 -60 0 0 634

Stadium van vaststelling (per erkenning):
zvw C C n v.t n.v.t

a= interne bereken.no
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= defrrutreve vaststelling NZa

31-dec-17 31-dec-16
€ €

Waarvan gepresenteerd als
- vorderingen uit hoofde van t.nanciermgstekort 634 70 765
- schulden uit hoofde van fmancrenr-gsoverschot 0 0

634 70 765

6. Debiteuren en overige vorderingen

De soecsîicette ,s als volgt 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Vorderingen op debiteuren 149.350 108 584
Nog te factureren omzet ZVW 1.282 261 1.617526
Debiteuren ZVW 1 154.836 884.881
Nog te factureren omzet gemeenten 6 186.081 8 539.355
Debiteuren gemeenten 1 896 056 1.369 009
Vordering subsidte kapitaallasten 40 391 80 366
Overige vorderingen 60 028 117.534
Vooruitbetaalde bedragen 461.648 362 680
Nog te ontvangen bedragen 70.789 146 768
Overige overlopende activa 34 670 19 481

Totaal debiteuren en overige vorderingen 11 336.112 13 246.184

Toelichting:
Voor de tcehchtmg op de debiteuren en overige vorderingen wordt verwezen naar de geconsolideerde Jaarrekening

Pagina 39



Stichting MET ggz

1.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

7. Liquide middelen

De soecmcetie is als volgt 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Bankrekeningen 5 225.691 5 699.505
Spaarrekeningen 4 745 763 2.000.000
Kassen 1 370 347

Totaal uqu.demiddelen 9.972.823 7.699.852

Toelichting:
í_ìe liQl_llrjP rn1,j,jelen beschikbaar'-''=' ''"'...!'....!'=''='' 2:1!n '.'@@'!"'@@'-"'-'':;' .::..1· 'j:..;::::;;:;.·.,..;;;;-,;.;,._-;;_....;;_

PASSIVA

8. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Kapitaal 91 91

Bestemmingsfondsen 20.074 175 19 571.582
Totaal eigen vermogen 20 074 266 19.571 673

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven. 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017
€ € € €

Kapitaal 91 0 0 91

Totaal kapitaal 91 0 0 91

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017
€ € € €

Bestemmingsfondsen.
Reserve aanvaardbare kosten 19 571.582 502.593 0 20.074 175

Totaal bestemmingsfondsen 19 571 582 502.593 0 20074.175

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2017
en resultaat over 2017

Eigen
De soecittcetìe is als volgt. vermogen Resultaat

€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat 20074266 502 593

Stichting Met ggz 20 039 786 468.113

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 20 039 786 468 113
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PASSIVA

9. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven 1-jan-2017 31-dec-2017
€ € € € €

Jubrleumurtkenngen 336 000 16 832 18 905 100.907 233.021
Leeft1Jdsfasebudget 1 445.000 0 0 28 972 1 416 028
Langdurig zieken 22 476 0 22.476 0 0
Correcties voorgaande JarenZVW 1 927.549 656 578 802.074 93.461 1 688 592
Onregelrnaugherdstoeslag 120 000 0 14.984 105.015 0

Totaal voorzieningen 3.851 025 673 410 858 440 328 355 3 337.641

Toeltcnttng m welke mate (het totaal van) de voornernngen als langlopend moeten worden beschouwd
31-dec-2017

Kortlopend deel van de vcorztenmgen r« 1 Jr.) 2 044 851
Langlopend deel van de voorzrerungen t> 1 jr.) 1.292 790
hiervan > 5 Jaar 328 522

Toelichting per categorie voorziening:
Voor de toelichting op de atzonderluke voorz.erungen wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen voorzieningen

De voorziening van de onregelmatrgherdstoeslag € 40 000 is verwerkt onder de kortlopende schulden omdat deze volgend Jaarworden
geheel worden uitbetaald

1.1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

10. Overige kortlopende schulden

De spec1f1cat1e 1s als volgt· 31-dec-17 31-dec-16
€ €

Crediteuren 682 202 641.821
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1 250 634 1 194782
Schulden terzake pensioenen 31.188 91 681
Nog te betalen salarissen 22 943 7 070
Schulden aan groepsmaatschappuen 74 783 58 322
Nog te betalen kosten. 1 665.556 1 542 224
voorunontvangen opbrengsten 17.468 94.283
Vakantiegeld 690 830 678.488
Vakantiedagen 596.330 421 179
Emdejaarsurtkering 0 5 355
Overige overlopende passiva 6.879 18 752

Totaal overige kortlopende schulden 5038814 4 753 957

Toelichting:
Voor de tcehchtmc op de overige kortlopende schulden wordt verwezen naar de geconsolideerde Jaarrekening

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

Toelichting:
Strchtrng MET ggz maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting met de volgende instellingen. MET Talent BV. en
MET ggz Holding BV Strchtmg MET ggz is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de fiscale eenheid Ultimo 2017
bedragen de schulden van de fiscale eenheid€ 3.070
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1.1.14ENKELVOUDIGMUTATIEOVERZICHTIMMATERIELEVASTEACTIVA

Kosten van
goodwill die

van derden is Totaal
verkre@

€ €

Stand per 1 januari 2017
- aanschafwaarde 0 0

- cumulatieveafschruvmgen 0 0

Boekwaardeper 1 Januari2017 0 0

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 1 127.500 1.127.500
- atschnjvingen 0 0

- buzonderewaardeverminderingen 0 0

- terugnamebuz waardeverminderingen 0 0

- terugnamegeheel afgeschrevenacflva
aanschafwaarde 0 0
cumulatieveafschruvmgen 0 0

- desmvestenngen
aanschafwaarde 0 0
cumulatieveafschnjvingen 0 0

per saldo 0 0

Mutaties in boekwaarde(per saldo) 1.127.500 1.127500

Stand per 31 december 2017
- aanschafwaarde 1 127 500 1.127.500
- cumulatieveatschruvrngen 0 0

Boekwaardeper 31 december2017 1.127500 1 127.500

AfschnJvtngspercentage 10.0%
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1.1.15ENKELVOUDIGMUTATIEOVERZICHTMATERIELEVASTEACTIVA

Bedrijfs-
gebouwen en Machines en Totaal

Vervoer-
terreinen installaties Inventaris Automatisering middelen

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2017
- aanschafwaarde 7 916 292 1 282.641 2.527 902 4.553 691 146 950 16 427.476
- cumulatieveherwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieveafschnjvmgen 4.985 635 1218288 2 308 988 4.022.641 134.098 12.669650

Boekwaardeper 1 Januari2017 2.930657 64 353 218.914 531.050 12 852 3.757826

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 501.344 65.594 254 671 20 577 0 842.186
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschnjvingen 340 227 26 922 92 298 272 012 3.919 735 378
- bijzonderewaardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugnamebijz.waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugnamegeheel afgeschrevenactiva
.aanschafwaarde 0 789 468 2 040 160 3 297.406 40 543 6 167.577
cumulatieveherwaarderingen 0 0 0 0 0 0
.cumulatieveafschnjvrngen 0 789.468 2.040 160 3 297406 40 543 6 167.577

- äesmvestenngen
aanschafwaarde 59 470 0 0 0 0 59 470
cumulatieveherwaarderingen 0 0 0 0 0 0
cumulatieveafschruvmgen 15 291 0 0 0 0 15 291

per saldo 44 179 0 0 0 0 44 179

Mutaties in boekwaarde(per saldo) 116.938 38.672 162 373 -251 435 -3.919 62.628

Stand per 31 december 2017
- aanschafwaarde 8 358.166 558767 742 413 1.276862 106.407 11042615
- cumulatieveherwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieveafschruvmgen 5310571 455 742 361.126 997.247 97 474 7.222 160

Boekwaardeper 31 december2017 3.047.595 103 025 381.287 279.615 8 933 3 820.454

AfschnJvingspercentage 5-10% 10 0% 10-20% 20-3333% 10-20%
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1.1.16ENKELVOUDIGMUTATIEOVERZICHTFINANCIELEVASTEACTIVA

Deelnemingen Vorderingen op
in groeps- groeps-
maatschappijen maatschappijen Totaal

€ € €

Boekwaardeper 1 januari 2017 114.898 48 874 163 772
Resultaatdeelnemingen 7.402 0 7 402
Saldomutatiesvordenngen 0 8.334 8.334
Dotatievoorzieningvoor orunbaarheidvordenng 0 -13.647 -13.647
Vnjval voorzieningnegatiefeigenvermogendeelneming 0 0 0

Boekwaardeper 31 december2017 122.300 43 561 165.861

Somwaardeverrrundenngen 0 0
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1.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

Voor zoverpostenuit de enkelvoudigeresultatenrekeningniet afwijkenvan de geconsolideerderesultatenrekening
zijn deze hierna niet nadertoegelichten wordt verwezennaar de toelichtingop de geconsolideerderesultatenrekening

BATEN

11. Opbrengstenzorgprestaties(en maatschappelijkeondersteuning)
2017 2016

De specificatie is als volgt: € €

Opbrengsten zorgverzekeringswet SGGZ (exclusief subsidies) 9 370.982 9 598.835
Opbrengsten zorgverzekeringswet BGGZ (exclusief subsidies) 895 528 574015
Wettel1Jk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 208 887 281 124
Opbrengsten Jeugdzorg 2.576.612 2 663 304
Opbrengsten Wmo 22.854.136 22 083.974
Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) 1 342 590 1.062 661
Overige zorgprestaties 267 513 227 017

Totaal 37.516.249 36 490 930

Toelichting:
Zie toelichting geconsolideerde Jaarrekening

12. Subsidies

De specifica/ie is als volgt: 2017 2016
€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 403 294 811.591
Rijkssubsidies vanwege het Mirustene van VWS 65 635 37.624
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 260 494 232 829
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 264.322 57 036
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 119.108 56 022

Totaal 1 112 853 1.195.102

Toelichting:

Zie toelichting geconsolideerde Jaarrekening

13. Overigebedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt. 2017 2016
€ €

Verleende diensten 355.649 369.716
Detachertng personeel 827 1.020 751
Overige opbrengsten 175 935 246 172

Totaal 532411 1 636.639

Toelichting:
In 2017 Is er geen doorbelasung naar MET Talent B V. van de detachering van personeel van toepassing
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1.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

Lonen en salarissen 18 579 857 18.136.821
Sociale lasten 2 852.668 2 834.274
Pensioenprerrues 1.605.177 1487.076
Overige personeelskosten 1 652.531 1 354 909
Mutaties personele voorzieningen -221 660 285 095

Subtotaal 24 468 573 24 098.175
Personeel niet in loondienst 3.700 527 3 068 385

Totaal personeelskosten 28.169 099 27.166.560

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 393 394

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 393 394

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

15. Afschrijvingenop immateriëleen materiëlevasteactiva

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

Afschrijvingen

- immateriële vaste activa 0 0

- materiële vaste activa 735 378 818869

Totaal afscnnjvingen 735.378 818 869

16. Overigebedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€ €

Voedmgsrruddelen en hotelmatige kosten 1.599.043 1 435 742
Algemene kosten 4 579 881 4 289 125
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 603 654 1 328.922
Onderhoud en energiekosten 727 191 808 449
Huur en leasing 2 242 666 2 091 948
Dotaties en vnjval voorzieningen 13 647 483 443

Totaal ovenge bedrijfskosten 9 766 081 10 437.629

Toelichting:

Dotatie betreft de voorziening voor vordering op MET talent B.V.
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1.1.17 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

17. Financiëlebatenen lasten

De specificatie ,s a/s volgt: 2017 2016
€ €

Rentebaten 4 237 5 643
Subtotaal financrele baten 4 237 5.643

Resultaat deelnemingen 7 402 -343
Subtotaal financiële lasten 7.402 -343

Totaal flnancrele baten en lasten 11.639 5.300
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1.1.18 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststellingen goedkeuringjaarrekening

De raad van bestuur van Stichting METggz heeft de jaarrekening 2017 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 15 mei 2018

De raad van toezicht van de Stichting MET ggz heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering
van 22 mei 2018

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2
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Ondertekeningdoor bestuurdersen toezichthouders

W.G WG
Drs J A W Vermeulen 22-5-2018 Mw. Drs J Bomhof MHA 22-5-2018

WG WG
J MelJerink 22-5-2018 F de Schepper 22-5-2018

WG WG
A. de Graaf 22-5-2018 H Plagge 22-5-2018

WG.
A Knoops 22-5-2018
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StichtingMET ggz

1.2 OVERIGE GEGEVENS

1.2.1 Statutaireregelingresultaatbestemming

Stichting Met ggz heeft geen winstoogmerk. Het resultaat wordt toegevoegd c.g. onttrokken aan het
Bestemmingsfonds

1.2.2 Nevenvestigingen

Strchtmg MET ggz heeft geen nevenvestigingen.

1.2.3 Controleverklaringvan de onafhankelijkeaccountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Deloitteo Deloltte Accountants B V.
Amerikalaan 110
6199 AE Maastricht Airport
Postbus 1854
6201 BW Maastricht
Nederland

Tel: 088 288 2888
Fax· 088 288 9901
www.deloltte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijkeaccountant
Aan de raad van toezicht van StichtingMET ggz te Roermond

VERKLARINGOVER DE IN DE JAARVERSLAGGEVING2017 OPGENOMEN
JAARREKENING2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 opgenomenonder hoofdstuk 1. 1. van Stichting MET ggz te Roermond
gecontroleerd.

Naarons oordeel gee @ de In de jaarverslaggeving2017 opgenomenjaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de sarnenstellingvan het vermogenvan Stichting MET ggz op 31 december2017 en van het
resultaat over 2017 In overeenstemmingmet de RegelingverslaggevingWTZì (RVW).

De jaarrekening bestaat uit:

. De geconsolideerdeen enkelvoudigebalans per 31 december2017.

. De geconsolideerdeen enkelvoudigeresultatenrekeningover 2017
.

. De toelichting met een overzicht van de gehanteerdegrondslagenvoor financiëleverslaggevingen
andere toelichtingen

.

De basis voor ons oordeel

WIJ hebben onze controle uitgevoerdvolgenshet Nederlandsrecht, waaronderook de Nederlandse
controlestandaardenen het ControleprotocolWNT 2017 vallen. Onze verantwoordeliJkhedenop grond
hiervan zijn beschrevenin de sectie "Onzeverantwoordelijkhedenvoor de controle van de jaarrekening".

WIJ zlJn onafhankelijk van Stichting MET ggz zoals vereist In de Verordeninginzakede onafhankelijkheidvan
accountants bij assurance-opdrachten(VIO) en anderevoor de opdrachtrelevanteonafhankelijkheidsregels
in Nederland.VerderhebbenwiJ voldaanaan de Verordeninggedrags-en beroepsregelsaccountants
(VGBA).

WiJ vinden dat de door ons verkregencontrole-Informatie voldoendeen ges,:hikt Is als basis voor ons
oordeel.

VERKLARINGOVER DE IN DE JAARVERSLAGGEVING2017 OPGENOMEN ANDERE
INFORMATIE

Naastde jaarrekening en onzecontroleverklaringdaarbij, omvat het rapport andere Informatie, die bestaat
uit:
• De overige gegevens

oeio,tte Accountants B.V. Is ingeschreven :n het handelsregister van de Kamer van xoophar-det te Rotterdam onder nummer 24362853.
Deloltte Accountants BV Isa Netherlands afflltate of Delo,tte NWE LLP, a rrernber firrn of Deloltte Touche Tohmatsu urmted.
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Op grond van onderstaandewerkzaamhedenzijn wij van mening dat de andereInformatie:

. Met de jaarrekeningverenigbaar Is en geen materiëleafwijkingen bevat.

. Alle informatie bevat die op grond van de RVW Is vereist.

Wij hebbende andereInformatie gelezen en hebben op basis van onze kennisen ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontroleof anderszins,overwogenof de andere Informatie rnateríére afwijkingen
bevat.

Met onze werkzaamhedenhebbenwij voldaanaan de vereisten van de RVW en de NederlandseStandaard
720. Deze werkzaamhedenhebbenniet dezelfdediepgangals onzecontrolewerkzaamhedenbij de
Jaarrekening.

De raad van bestuur Is verantwoordelijk voor het opstellenvan de andere Informatie,waaronderde overige
gegevensIn overeenstemmingmet de RVW

.

BESCHRIJVINGVAN VERANTWOORDELIJKHEDENMET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

De raad van bestuur Is verantwoordelijk voor het opmakenen getrouw weergevenvan de jaarrekening in
overeenstemmingmet de RVW. In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige
Interne beheersingdie de raad van bestuur noodzakelijkacht om het opmakenvan de jaarrekening mogelijk
te makenzonderafwijkingen van materieel belangals gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmakenvan de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegenof de stichting in staat Is om haar
werkzaamhedenin continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemdverslaggevingsstelselmoet de raad
van bestuur de jaarrekening opmakenop basis van de continuïteitsveronderstelling,tenzlJ de raad van
bestuur het voornemenheeft om de stichtmg te liquiderenof de activiteiten te beëindigenof als beëindiging
het enige realistischealternatief is

.

De raad van bestuurmoet gebeurtenissenen omstandighedenwaardoorgerede twijfel zou kunnen bestaan
of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de Jaarrekening.

De raad van toezicht Is verantwoordelijk voor het uitoefenenvan toezicht op het proces van financiële
verslaggevingvan de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheidis het zodanigplannenen uitvoerenvan een controleopdrachtdat wij daarmee
voldoendeen geschiktecontrole-informatie verkrijgen voor het door ons af te gevenoordeel.

Onze controle is uitgevoerdmet een hogemate maar geen absolute mate van zekerheid,waardoorhet
mogelijk Is dat wij tijdens onze controle niet alle materiëlefouten en fraudeontdekken.
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Afwijkingen kunnenontstaan als gevolgvan fraude of fouten en zijn materieel indien redehjkerwíjskan
wordenverwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van Invloedkunnenzijn op de economische
besltssingendie gebruikers op basis van dezejaarrekening nemen. De materialiteit beinvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamhedenen de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebbendeze accountantscontroleprofessioneelkritisch uitgevoerd en hebbenwaar relevant
professioneleoordeelsvormingtoegepast in overeenstemmingmet de Nederlandsecontrolestandaarden,het
ControleprotocolWNT 2017, ethischevoorschriften en de onafhankellJkheidselsen.Onze controle bestond
onder andere uit:

• Het ldentiftcerenen inschattenvan de risico'sdat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het In reactieop deze risico's bepalenen uitvoeren van
controlewerkzaamhedenen het verkrijgen van controle-informatie die voldoendeen geschikt is als basis
voor ons oordeel. BIJ fraude is het risico dat een afwijking van materieelbelangniet ontdekt wordt
groter dan biJ fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,valsheid In geschrifte, het
opzettelijk nalaten transactiesvast te leggen, het opzettelijk verkeerdvoorstellenvan zakenof het
doorbreken van de Interne beheersing.

• Het verknjgen van Inzicht In de interne beheersingdie relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamhedente selecterendie passendzijn In de omstandigheden.Deze werkzaamheden
hebbenniet als doel om een oordeeluit te sprekenover de effectiviteit van de Interne beheersingvan
de stichting.

• Het evaluerenvan de geschiktheidvan de gebruikte grondslagenvoor financiëleverslaggevingen het
evaluerenvan de redelijkheid van schattingendoor de raad van bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan.

. Het vaststellendat de door de raad van bestuur gehanteerdecontmuueìtsverondersteltlngaanvaardbaar
is. Tevenshet op basis van de verkregen controle-informatie vaststellenof er gebeurtenissenen
omstandighedenzijn waardoorgeredetwiJfel zou kunnen bestaanof de suchnnohaar actrvitertenIn
continuïteit kan voortzetten. Als wlJ concluderendat er een onzekerheidvan materieel belangbestaat,
zijn wij verplicht om aandacht in onzecontroleverklaring te vestigenop de relevante gerelateerde
toelichtingen In de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaatzijn, moetenwij onze verklaring
aanpassen.Onze conclusieszijn gebaseerdop de controle-Informatiedie verkregen is tot de datum van
onze controleverklaring. Toekomstigegebeurtenissenof omstandighedenkunnen er echter toe leiden
dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven.

. Het evaluerenvan de presentatie,structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.

. Het evaluerenof de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggendetransacties en
gebeurtenissen.

Gegevenonzeeindverantwoordelijkheidvoor het oordeelzijn wij verantwoordelijk voor de aanstunng van,
het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebbenwij de aard en omvang bepaald
van de uit te voerenwerkzaamhedenvoor de groepsonderdelen.Bepalendhierbij zijn de omvang en/of het
risicoprofielvan de groepsonderdelenof de activiteiten. Op grond hiervanhebbenWIJ de groepsonderdelen
geselecteerdwaarbij een controleof beoordelingvan de volledige financiëleinformatie of specifiekeposten
noodzakeliJkwas.
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Wij communicerenmet de raad van toezicht onder andereover de geplandereikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingendie uit onze controle naar voren zijn gekomen,waaronder
eventuelesignificantetekortkomingen in de Internebeheersing.

Wij bevestigenaan de raad van toezichtdat wij de relevanteethischevoorschriftenover onafhankelijkheid
hebben nageleefd.Wij communicerenook met de raad over alle relaties en anderezakendie redelijkerwijs
onze onafhankelijkheidkunnen beinvtoedenen over de daarmeeverbandhoudendemaatregelenom onze
onafhankelijkheidte waarborgen.

MaastrichtAirport, 30 mei 2018

DeloitteAccountantsB.V.

Was getekend: P.G.M. Retra AA
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