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Stichting GGMD voor Doven en Slechthorenden

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
€ €

ACTIVA
Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 12.929 31.646
Materiële vaste activa 2 194.331 177.209
Financiële vaste activa 3 46.221 9.188
Totaal vaste activa 253.481 218.043

Vlottende activa

4 0 273.120
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort WLZ 5 9.335 41.367
Debiteuren en overige vorderingen 6 3.808.827 2.141.779
Liquide middelen 7 4.595.893 4.770.711
Totaal vlottende activa 8.414.055 7.226.976

Totaal activa 8.667.536 7.445.019

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 8
Kapitaal 218.799 218.799
Bestemmingsfondsen 4.739.620 3.841.472
Algemene en overige reserves 33.076 33.076
Totaal eigen vermogen 4.991.495 4.093.347

Voorzieningen 9 141.087 184.984

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 10 3.534.954 3.166.688
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 3.534.954 3.166.688

Totaal passiva 8.667.536 7.445.019

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
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Stichting GGMD voor Doven en Slechthorenden

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref. 2021 2020
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

11 16.116.122 15.240.454

Subsidies 12 84.801 65.526

Overige bedrijfsopbrengsten 13 247.547 197.413

Som der bedrijfsopbrengsten 16.448.470 15.503.393

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 12.347.585 11.839.740

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 15 848.775 673.292

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16 141.750 178.168

Overige bedrijfskosten 17 2.199.133 2.055.216

Som der bedrijfslasten 15.537.243 14.746.416

BEDRIJFSRESULTAAT 911.227 756.977

Financiële baten en lasten 18 -13.079 -2.377

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 898.148 754.600

Belastingen 19 0 0

RESULTAAT NA BELASTINGEN 898.148 754.600

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020
€ €

Toevoeging / onttrekking:
Toevoeging bestemmingsfondsen 898.148 754.600

898.148 754.600

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning
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Stichting GGMD voor Doven en Slechthorenden

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021
Ref. 2021 2020

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat 898.148 754.601

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeveranderingen 20, 21 141.750 178.168
- mutaties voorzieningen 11 -43.897 -801
- Investeringen immateriële vaste activa 1 0 -2.250
- Desinvesteringen immateriële vaste activa 1 0 0
- Investeringen overige financiële vaste activa 3 -37.033 -1.438
- boekresultaten afstoting vaste activa 18 0 0

60.820 173.679
Veranderingen in werkkapitaal:
- mutatie onderhanden projecten DBC's 5 273.120 165.898
- vorderingen 7 -1.667.048 -614.877
- vorderingen uit hoofde van bekostiging 6 18.671 -23.515
- kortlopende schulden (excl. schulden aan 
banken) 13 368.266 1.200.702

-1.006.992 728.208
Kasstroom uit bedrijfsoperaties -48.024 1.656.488

Ontvangen interest 23 698
Betaalde interest 23 13.079 0

13.079 698
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -34.946 1.657.186

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 2 -140.154 -61.739
Desinvesteringen materiële vaste activa 2 0 0
Desinvesteringen overige financiële vaste activa 3 0 58.991
Afronding kasstaat 282 -698

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -139.872 -3.446

Mutatie geldmiddelen -174.818 1.653.740

Stand geldmiddelen per 1 januari 9 4.770.711 3.116.970
Stand geldmiddelen per 31 december 9 4.595.893 4.770.711
Mutatie geldmiddelen -174.818 1.653.740
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Stichting GGMD voor Doven en Slechthorenden

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Algemene gegevens

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuiteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Financiele instrumenten

Toepassing WNT 

Activa en passiva

GGMD is statutair (en feitelijk) gevestigd te Utrecht, op het adres Kanaalstraat 93, en is geregistreerd onder KvK-nummer 
41167550. De belangrijkste activiteiten zijn het bieden van professionele zorg, begeleiding en dienstverlening aan mensen 
met beperkingen van communicatief-auditieve aard.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, titel 9 BW 2, en de stellige uitspraken 
van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving en met de bepalingen 
van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Voor de Richtlijnen 

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuiteitsveronderstelling. De continuiteit is gebaseerd op de ruime 
solvabiliteit, de omvang van het vermogen en de reeds bekende tariefafspraken voor het boekjaar 2022. Op basis van de  
beschikbaar zijnde informatie voor 2022 en 2023 is een risicoinschatting gemaakt van risico's die van invloed zijn 
op de continuiteit van de organisatie. De uitkomsten van het onderzoek naar de risico's resulteren niet in 
aanpassing van de continuiteitsveronderstelling. Een van de risico's is de aanbesteding van de WMO en de 
Jeugdzorg vanaf 1 januari 2023. Voor de diverse uitkomsten zijn scenario's waarbij in alle gevallen de 
continuiteitsveronderstelling gehandhaafd kan worden. 

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

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

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) is met ingang van 1 januari 2013 
van kracht. Voor de uitvoering van de WNT heeft de stichting zich gehouden aan de beleidsregel toepassing WNT en deze als 
normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. 
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op 
posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. De stichting beoordeelt 
op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan 
zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet 
mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de 
kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Materiële vaste activa worden vanaf het moment van 
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en 
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, 
dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële 
vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte 
contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil 
tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Covid-19 heeft mogelijk ook de komende periode nog impact op onze clienten, medewerkers en bedrijfsvoering. 
Ten aanzien van de continuiteit zijn deze onzekerheden echter beperkt. Net als in 2020 en 2021 is de 
verwachting voor 2022 dat de effecten goed opgevangen kunnen worden danwel dat passende afspraken 
kunnen worden gemaakt met de diverse financiers. 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.
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Stichting GGMD voor Doven en Slechthorenden

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's

Schulden

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan 
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is 
te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de 
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar 
verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien 
het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden worden na eerste verwerking 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder 
aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. GGMD heeft 2021 met een positief resultaat afgesloten en 
heeft geen schulden aan kredietinstellingen. 

De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's worden gewaardeerd op basis van de verwachte opbrengst die is gebaseerd 
op de gemiddelde opbrengst van de bestede tijd. Op de onderhanden projecten worden de voorschotten die ontvangen zijn 
van verzekeraars in mindering gebracht. Risico's op lagere vergoedingen worden middels een voorziening in mindering 

Vorderingen worden opgenomen tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt 
getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. 

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden 
bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. De liquide middelen worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde. 

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

Gebruik van schattingen

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve 
afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn 
gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingspercentages zijn 10%, 20% en 33,3%.

De financiële vaste activa hebben een looptijd van meer dan een jaar. De vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen 
reële waarde. Vervolgens worden de vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien van toepassing is 
een voorziening van mogelijke oninbaarheid opgenomen. Het kortlopend deel van de langlopende leningen is opgenomen 
onder de kortlopende vorderingen. 
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Stichting GGMD voor Doven en Slechthorenden

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

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

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op 
de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Overige 
bedrijfsopbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de uitgevoerde activiteit.

Per 31 december 2021 is de DBC-systematiek beiendigd en daarvoor is de per 1 januari 2022 het Zorgprestatiemodel 
gekomen. Als gevolg daarvan zijn alle dbc's per 31 december 2021 afgesloten en zijn er geen onderhanden dbc's meer.  

Toelichting inzake landelijke onzekerheden omzetverantwoording 2021

Toelichting op de omzetverantwoording van boekjaar 2021

Uitgangspunten voor het Sociaal domein
Bij het bepalen van de Wmo-omzet en of Jeugdwet-omzet heeft GGMD de grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling gevolgd zoals onderstaand opgenomen. De omzetten zijn naar beste weten geschat door de raad van 
bestuur van stichting GGMD en verwerkt in de jaarrekening. De landelijke verantwoording van de zorg aan alle gemeenten 
waar de stichting een contracteringsrelatie mee heeft op basis van het landelijke IZA-protocol plaatsgevonden. Niet alle 
gemeenten hebben hiermee ingestemd. Dit kan ertoe leiden dat de verantwoorde omzet in beperkte mate ter discussie kan 
worden gesteld. De wijze waarop de individuele gemeenten overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op dit moment nog 
niet bekend, echter de raad van bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in deze 
jaarrekening waar mogelijk en wijst op het resterende inherente risico terzake dat kan leiden tot nagekomen financiële 

De opbrengsten GGz zijn tot dit boekjaar verantwoord conform de handreiking omzetbepaling curatieve GGz welke is 
opgesteld door GGz Nederland. Vanwege de overgang naar het Zorgprestatiemodel en de daarmee gepaard gaande 
afschaffing van de DBC-systematiek zijn eind 2021 alle lopende bGGZ en sGGZ-trajecten gesloten en gedeclareerd. 
Voor de onzekerheden is een nuancering opgenomen. Dit kan gaan om onzekerheden omtrent het accepteren van de 
declaraties door financiers maar kan ook betrekking hebben op overschrijding van plafondafspraken. In 2021 was dat laatste 
miet aan de orde.  
De waardering van het Onderhanden werk DBC in relatie tot contractafspraken, registratie en waardering
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Stichting GGMD voor Doven en Slechthorenden

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Afsluitend

Pensioenen

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Grondslagen voor consolidatie

Bij de stichting bestaan leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden 
zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde 
van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt 
in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 
betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 
transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden 
meegenomen.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit 
de liquide middelen. Er hebben geen kasstromen in vreemde valuta plaatsgevonden. Ontvangsten uit hoofde van interest 
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De kasstroom uit investeringsactiviteiten bestaat uit 
investeringen in materiele vaste activa en mutaties in de financiele vaste activa.

Buiten de consolidatie blijft Stichting Materiële Bijstand doven en slechthorenden. Deze stichting, waarin GGMD 100% 
zeggenschap heeft, is te kwalificeren als steunstichting en wordt daarom niet in de consolidatie betrokken. Deze stichting 
wordt vanwege de vrijstelling voor steunstichtingen niet geconsolideerd.

Periodiek betaalbare beloningen

Operationele leasing

Financiele baten en lasten

De in de jaarrekening 2021 uitgewerkte en onderbouwde schattingen kunnen derhalve in de realisatie afwijken. De 
uiteindelijke uitkomsten zullen blijken uit de eindafrekeningen met de zorgverzekeraars en kunnen materieel afwijken van de 
in deze jaarrekening opgenomen bedragen gebaseerd op de beste schatting.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening 
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Stichting GGMD heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende 
werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende 
loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij GGMD. De verplichtingen, die voortvloeien 
uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). GGMD 
betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De 
pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen 
van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor 
pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het 
gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk 
schommelen. De dekkingsgraad per december 2021 bedroeg 92,6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 110%. Het 
pensioenfonds verwacht, volgens het herstelplan binnen twaalf jaar, hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak 
voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. 
GGMD heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, 
anders dan het effect van hogere toekomstige premies. GGMD heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het 
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Stichting GGMD voor Doven en Slechthorenden

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Software 12.929 31.646

Totaal immateriële vaste activa 12.929 31.646

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Boekwaarde per 1 januari 31.646 50.411
Bij: investeringen 0 2.250
Af: afschrijvingen -18.717 -21.015

Boekwaarde per 31 december 12.929 31.646

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Verbouwingen 29.669 50.645
Inventaris 54.748 20.927
Apparatuur 109.914 105.637

Totaal materiële vaste activa 194.331 177.209

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Boekwaarde per 1 januari 177.209 272.623
Bij: investeringen 140.154 61.739
Af: afschrijvingen -123.033 -115.978
Af: desinvesteringen 0 -41.175

Boekwaarde per 31 december 194.331 177.209

Toelichting:

Investeringen in 2020 van € 2.250 betreft software. De afschrijvingen zijn conform bij de waardering grondslagen 
genoemde afschrijvingstermijnen.

De investeringen in zowel 2020 als 2021 zijn voornamelijk gedaan in computerapparatuur en mobiele telefoons om thuis 
werken voor alle medewerkers mogelijk te maken. 
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Stichting GGMD voor Doven en Slechthorenden

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Waarborgsommen 46.221 9.188

Totaal financiële vaste activa 46.221 9.188

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2021 2020
€ €

Boekwaarde per 1 januari 9.188 116.159
Bij: storting waarborgsommen 37.033 1.438
Af: uitbetaalde waarborgsommen 0 -58.991
Af: correctie waarborgsommen 0 -49.418

Boekwaarde per 31 december 46.221 9.188

Toelichting:

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's en bGGZ 0 1.942.427
af: Nuanceringen/schulden inzake contractafspraken 0 -681.506

0 1.260.922

Af: ontvangen voorschotten 0 -987.802

Totaal onderhanden werk 0 273.120

Toelichting:

5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

ACTIVA

31-dec-21 31-dec-20
€ €

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 9.335 0

9.335 0

Vanwege de invoering van het Zorgprestatiemodel per 1 januari 2022 is de post Onderhanden Werk komen te vervallen. 
Het saldo 'Onderhanden werk uit hoofde van DBC's en bGGZ' van € 2.789.621 is opgenomen in het bedrag 'Nog te facturen 
omzet' en daarmee verantwoord onder de 'Overige vorderingen'. De post 'Nuanceringen/schulden inzake 
contractafspraken' van € 580.485 is eind 2021 verantwoord als aftrekpost op de  'Nog te factureren opbrengsten' onder 
'Overige Vorderingen'. De post 'Ontvangen voorschotten' van € 570.658 wordt eind 2021 verantwoord onder 'Kortlopende 
Schulden'.  

De Waarborgsommen nemen toe als gevolg van de huur van een nieuw pand in Zoetermeer. 
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Stichting GGMD voor Doven en Slechthorenden

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort t/m 2020 2021 totaal
€ € €

Saldo per 1 januari 41.367 41.367

Financieringsverschil boekjaar 9.335 9.335
Correcties in boekjaren -14.595 -14.595
Betalingen/ontvangsten -26.772 -26.772
Subtotaal mutatie boekjaar -41.367 9.335 -32.032

Saldo per 31 december 0 9.335 9.335

Stadium van vaststelling:
Nacalculatie c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgkantoren

c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 74.211 54.886
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget -64.876 -13.519

Totaal financieringsverschil 9.335 41.367

Toelichting:

6. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Vorderingen op debiteuren 698.649 570.258
Nog te factureren opbrengsten 3.891.432 1.773.691
af: Nuanceringen/schulden inzake contractafspraken -812.121 -525.909

3.079.311 1.247.782
Overige vorderingen 30.867 323.739

Totaal debiteuren en overige vorderingen 3.808.827 2.141.779

Toelichting:

Het financieringsverschil over 2021 bedraagt € 9.335 en is als vordering per eind 2021 opgenomen.

De debiteuren zijn in 2021 volledig opgeschoond. Als gevolg hiervan wordt het risico op oninbaarheid op nihil ingeschat. 
Er is daarom geen voorziening opgenomen per eind 2021. De vorderingen hebben een verwachte looptijd van 
maximaal een jaar. De creditposten eind 2021 onder de debiteuren van € 74.640 zijn gepresenteerd onder de 
overige schulden (2020: € 274.456).
Vanwege de afschaffing van de DBC-systematiek en de invoering van het Zorgprestatiemodel per 1 januari 2022 zijn alle 
lopende trajecten per eind december 2021 afgesloten en gefactureerd. Dit is de reden achter de sterke stijging van de post 
'Nog te factureren opbrengsten'. 
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Stichting GGMD voor Doven en Slechthorenden

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

7. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Bankrekeningen 4.581.546 4.760.030
Kassen 14.346 10.680

Totaal liquide middelen 4.595.893 4.770.711

Toelichting:

PASSIVA

8. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Kapitaal 218.799 218.799
Bestemmingsfondsen 4.739.620 3.841.472
Algemene en overige reserves 33.076 33.076
Totaal eigen vermogen 4.991.495 4.093.347

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
€ € € €

Kapitaal 218.799 0 0 218.799

Totaal kapitaal 218.799 0 0 218.799

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
€ € € €

Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten 3.841.472 889.004 0 4.730.476
Stichting MBDS 0 9.144 0 9.144

Totaal bestemmingsfondsen 3.841.472 898.148 0 4.739.620

Toelichting:

PASSIVA

Op basis van het voorstel van de Raad van Bestuur is het resultaat 2021 is ten gunste gebracht van het eigen 
vermogen. In het kader van de opheffing van Stichting MBDS is in dit voorstel voor het resterende vermogen van 
deze stichting in een bestemmingsfonds gevormd. 

Reserve aanvaardbare kosten.    
In het bestemmingsfonds reserve aanvaardbare kosten worden de resultaten verwerkt die behaald zijn vanuit 
activiteiten die gefinancierd zijn vanuit de Wlz, Zvw, WMO, Jeugdwet en overige subsidieregelingen. Dit 
bestemmingsfonds heeft een beperkte doelstelling die is opgelegd door het Ministerie van VWS.

In het saldo 'Bankrekeningen' is een bedrag van ongeveer € 110.000 geblokkeerd in verband met afgegeven bankgaranties. 
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Stichting GGMD voor Doven en Slechthorenden

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
€ € € €

Algemene reserve 33.076 0 0 33.076

Totaal algemene en overige reserves 33.076 0 0 33.076

Toelichting
De algemene reserve is vrij besteedbaar.

9. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven:1-jan-21 31-dec-21
€ € € € €

- jubileumverplichtingen 87.998 8.765 4.231 0 92.532
- langdurig zieken 96.986 3.708 52.139 0 48.555

Totaal voorzieningen 184.984 12.473 56.370 0 141.087

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 28.090
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 112.997
hiervan > 5 jaar 22.633

Toelichting jubileumvoorziening:

Toelichting langdurig zieken:
De voorziening langdurig zieken is gevormd ter dekking van de kosten van medewerkers die niet meer zullen deelnemen 
aan het arbeidsproces. 

De voorziening jubilea is opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het 
dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen 
en de blijfkans van de betrokken medewerkers. Bij het contant maken is een disconteringsvoet van 1,5% gehanteerd, 
conform 2020. 
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Stichting GGMD voor Doven en Slechthorenden

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

10. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Crediteuren 403.366 580.390
Belastingen en premies sociale verzekeringen 363.130 540.284
Schulden terzake pensioenen 3.275 11.428
Nog te betalen salarissen 1.291 314.878
Nog te betalen bedragen 47.197 47.600
Vakantiegeld 297.924 266.947
Vakantiedagen 208.760 157.589
Verplichtingen persoonlijk budget levensfase 696.798 504.332
Te betalen voorfinanciering onderhanden werk GGZ 570.658 0
Overige schulden 942.555 743.239

Totaal overige kortlopende schulden 3.534.954 3.166.688

Toelichting:

Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen

Financiële instrumenten

Onzekerheden opbrengstveranwoording

De post 'Overige schulden' bestaat ondermeer uit de ontvangen, Covid-19 gerelateerde continuiteitsbijdrage, die voor een 
groot deel terugbetaald dienst te worden (eind 2021 ongeveer € 770.000; eind 2020 circa € 335.000). Deze 
afrekeningen vinden vanaf zomer 2022 plaats in verband met de schadelastjaar-systematiek. 
De 'Te betalen Voorfinanciering' werd tot dit boekjaar verantwoord onder de debet balanspost 'Onderhanden Werk'. Met 
de afschaffing van de DBC-systematiek is deze laatste post vervallen. Het terug te betalen bedrag wordt daarom ultimo 
2021 opgenomen onder de schulden. 

Algemeen
GGMD maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die GGMD 
blootstellen aan kredietrisico en liquditeitsrisico. Dit betreft financiële instrumenten die in de balans zijn 
opgenomen. GGMD handelt niet in financiële derivaten. Om de genoemde risico's te beheesen heeft GGMD 
beleid om de risico's van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiele markten en daarmee de 
financiele prestaties te beperken.
Kredietrisico
GGMD loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder de financiel vaste activa, debiteuren, 
overige vorderingen en liquide middelen. De vorderingen uit hoofde van debiteuren en nog te factureren zijn voor 
circa 70% geconcentreerd bij zorgverzekeraars en circa 23% bij gemeenten. Met deze partijen heeft GGMD een 
lange relatie en zij hebben altijd aan hun betalingsverplcihtingen voldaan.
Liquiditeitsrisico
GGMD heeft tijdig inzicht in de liquiditeitspositie door middel van liquiditeitsbegrotingen. Hiermee wordt bewaakt 
dat steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de betalingsverplichtingen te kunnen woldoen.

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde
zorgprestaties kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele
materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom heeft GGMD hiervoor geen verplichtingen opgenomen
in de balans.                                                                             GGMD heeft berekeningen gemaakt voor de compensatie vanuit de continuiteitsbijdrageregelingen. Deze eigen 
berekeningen zijn in de jaarrekening 2021 verwerkt. Indien de werkelijke aanvragen en afrekeningen hiervan 
afwijken, zullen de financiële gevolgen in de jaarrekeningen 2022 worden verwerkt. 
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Macrobeheersingsinstrument 

(Meerjarige) financiële verplichtingen

betaalbaar 
binnen 1 jaar

betaalbaar
 1-5 jaar

betaalbaar
 na 5 jaar

Totaal 
€

€ € € €

Huur 494.016 877.102 81.875 1.452.993
Operationele lease 16.929 1.411 0 18.340

Totaal meerjarige verplichtingen 510.945 878.513 81.875 1.471.333

Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg 
terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke 
gezondheidszorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor 
medisch specialistische zorg, respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. 
Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door 
de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond 
van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het 
mbi-omzetplafond, uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar, is gecommuniceerd. Voor 2020 is het mbi-
omzetplafond curatieve geestelijke gezondheidszorg door de NZa vastgesteld op EUR 4.106 miljoen en voor 2021 op 
2.848,9 miljoen Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond 
over beide jaren. GGMD is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument 
voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in 
de balans van de stichting per 31 december 2021.

Huur betreft de huurovereenkomsten van de door GGMD gebruikte locaties

De instelling heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende leasecontracten, huur en 
overeenkomsten.
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Stichting GGMD voor Doven en Slechthorenden

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

11. Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet 4.356.585 3.768.798
Opbrengsten zorgverzekeringswet Zintuiglijk Gehandicapten 2.965.965 3.247.277
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz 93.924 31.463
Opbrengsten Jeugdwet 3.521.094 2.995.337
Opbrengsten Wmo 5.177.993 5.172.455
Overige zorgprestaties 561 25.125

Totaal 16.116.122 15.240.454

Toelichting:

12. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 0 0
Opbrengsten Zorgbonus COVID 19 0 0
Subsidie meerjarendeelsectorplan ZonMW 84.801 65.526

Totaal 84.801 65.526

Toelichting:

13. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Loopbaanbegeleiding 0 3.622
Tolkdiensten 51.499 38.319
Detachering 0 20.917
Overige opbrengsten 196.048 134.554

Totaal 247.547 197.413

Toelichting:

De post 'Overige opbrengsten' stijgt door enkele afrekeningen die in 2021 hebben plaatsgevonden. In 2020 betrof dit 
met name Covid-19 compenaties (€ 120.606), terwijl deze vergoedingen in 2021 nihil waren.

De toegenomen omzet 'Opbrengsten zorgverzekeringswet' wordt gerealiseerd in de sGGZ vanwege een toename van het 
aantal clienten. De bGGZ laat een lichte daling zien. Gezien de omvang van ongeveer € 200.000 is de impact daarvan beperkt. 
De omzetten Zintuigelijke gehandicapten neemt vanwege een dalend aantal clienten af. De opbrengsten WMO zijn met 
name in Amsterdam hoger, als gevolg van een andere financiering. De omzet in de Jeugdwet neemt opnieuw fors toe. Deze 
stijging wordt vooral veroorzaakt door een hogere gemiddelde opbrengst per client, het aantal clienten neemt slechts 
beperkt toe. Opvallend is ook de forse toename van het aantal gemeenten waar onze clienten vandaan komen. 

De subsidie ZonMW is hoger vanwege een toename van de personele inzet op het betreffende project. 
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

14. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Lonen en salarissen 7.865.863 6.993.740
Sociale lasten 1.217.127 1.123.903
Pensioenpremies 709.578 586.254
Andere personeelskosten:
Wervingskosten 16.263 88.815
Opleidingskosten 181.796 93.207
Reiskosten 359.052 299.993
Overige kosten met betrekking tot de werkkostenregeling 95.983 83.109
Overige personeelskosten 160.820 186.899
Subtotaal 10.606.481 9.455.920
Personeel niet in loondienst 1.741.104 2.383.820

Totaal personeelskosten 12.347.585 11.839.740

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 148 140
Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland.

Toelichting:

15. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Psychiaters / psychologen 848.775 673.292

Totaal 848.775 673.292

Toelichting:

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa 18.717 21.015
- materiële vaste activa 123.033 157.153

Totaal afschrijvingen 141.750 178.168

De post Lonen en Salarissen stijgt door een toename van het aantal personeelsleden en door hogere toevoegingen aan de 
personele voorzieningen (die betrekking hebben op vakantiedagen en persoonlijk budget levensfase). Ook de 
opleidingskosten stijgen als gevolg van ingezet beleid. De toename in Overige personeelskosten wordt met name verklaard 
door hogere verzuimkosten. De reiskosten stijgen weer na de daling, als gevolg van Covid-19, in 2020. In 2020 is een 
zorgbonus uitbetaald, waarbij de ontvangsten ook onder de personele kosten zijn verwerkt. In totaal € 300.281. In 
2021 was de zorgbonus nihil.

De kosten voor Inhuur van psychologen maar vooral psychiaters, is een gevolg van meer inzet van deze specialisten en 
hogere tarieven. Er is in 2021 ingezet om de specialisten in dienst te nemen en de resultaten hiervan zullen in 2022 zichtbaar 
zijn. 
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Toelichting:

Toelichting:
17. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Huisvestingskosten 798.679 786.923
Kantoorkosten 198.535 215.050
Automatiseringskosten 490.559 517.519
Verkoopkosten 59.625 80.992
Algemene kosten 622.222 419.999
Cliëntgebonden kosten 29.513 34.734

Totaal overige bedrijfskosten 2.199.133 2.055.216

Toelichting:

18. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Rentelasten 13.079 2.377
Rentebaten 0 0

Totaal financiële baten en lasten -13.079 -2.377

Toelichting:

19. Honoraria accountant 2021 2020
€ €

De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt:
1 Controle van de jaarrekening 50.566 87.712
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. productieverantwoordingen) 25.000 25.000
3 Fiscale advisering 0 0
4 Niet-controlediensten 0 0
5 Nacalculatie voorgaande jaren 19.375 16.607

Totaal honoraria accountant 94.941 129.319

Toelichting:

20. Transacties met verbonden partijen

In 2021 wordt er reeds op banksaldi boven € 100.000 rente in rekening gebracht. Gezien de hoogte van de liquiditeit wordt er 
rente betaald, in plaats van ontvangen.

Er zijn geen verbonden partijen. 

De in de tabel vermelde honoraria voor de controle van de jaarrekening, hebben betrekking op het honorarium voor het 
onderzoek van het betreffende jaar. Indien extra controlewerkzaamheden in rekening gebracht worden, worden de kosten 
ervan vermeld onder 5. Nacalculatie voorgaande jaren.

De Algemene Kosten zijn hoger vanwege projecten rond bedrijfsvoering, datamodellen en de invoering van het 
Zorgpresatiemodel. 

In 2020 waren de afschrijvingen als gevolg van desinvesteringen hoger dan gebruikelijk.  
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1. Bezoldiging topfunctionarissen 

Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens5

Aanvang6 en einde functievervulling in 2021

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7  

Dienstbetrekking?8 

Bezoldiging9

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum10

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag11

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden 
waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan12

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling13

Gegevens 202014

bedragen x € 1

Functiegegevens5

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7 

Dienstbetrekking?8

Bezoldiging9

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum10

Bezoldiging

Toelichting:

Verantwoordingsmodel WNT 2021

ja

WNT-verantwoording 2021 GGMD voor doven en slechthorenden

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van toepassing op GGMD. Het voor GGMD toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 
2021 € 193.000 Het bezoldigingsmaximum voor de stichting is gebaseerd op klasse IV (10 punten)

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

H. van Oldeniel

Bestuurder

01/01 – 31/12 N.v.t. N.v.t.

1,0

0,0 0 0,0

146.383 

0 0 0

146.383 0 0 

193.000 

01/04 – 31/12 01/01 – 10/03 01/01 – 31/03

146.383 0 0 

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

H. van Oldeniel A.S. Middelkoop J. van der Starre

Bestuurder Bestuurder Bestuurder

139.003 0 0

1,0 1,0 1,0

ja

109.689 31.512 63.511 

0 0 0

109.689 31.512 63.511 

109.689 31.512 63.511 

In 2021 is er geen verloop geweest in de RvB
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Verantwoordingsmodel WNT 2021

WNT-verantwoording 2021 GGMD voor doven en slechthorenden

Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens2

Aanvang en einde functievervulling in 2021

Bezoldiging

Bezoldiging3

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag5

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden 
waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan6

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens2

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging

Bezoldiging3

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4

Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens2

Aanvang en einde functievervullig in 2021

Bezoldiging

Bezoldiging3

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag5

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden 
waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan6

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens2

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging

Bezoldiging3

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum4

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

9.576 9.500 9.500 

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

R.H. Pots

RvT lid RvT lid RvT lid

J.G van Enk C.F. Hut

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

19.300 19.300 19.300 

9.576                                                                                 9.500                                                                                 9.500 

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling7 N.v.t. N.v.t. N.v.t.

J.G van Enk C.F. Hut R.H. Pots

RvT lid RvT lid RvT lid

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

7.846 7.846 7.846 

18.500 18.500 18.500 

19.300 28.950 

G.J.J. Prins T.E. Smits-Hoekstra

RvT lid VV RvT voorzitter

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

12.000 14.769 

RvT lid RvT voorzitter

n.v.t. n.v.t.

12.000 14769

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling7 N.v.t. N.v.t.

G.J.J. Prins T.E. Smits-Hoekstra

01/01 – 31/12 01/01-31/12

8.879 12.409 

18.500 27.750 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

In 2021 zijn geen uitkeringen wegens beëindiging dienstbetrekking uitbetaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere 
jaren op grond van de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel 
toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten 
platsvinden. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.  
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24-11-2020

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro
Ontvangen Zorgbonus 2020 - Netto Bonus (à € 1.000) 188 € 188.000,00 5 € 5.000,00 193 € 193.000,00
Ontvangen zorgbonus 2020 - Belastingcomponent (à € 800 / € 750) 188 € 150.400,00 € 3.750,00 € 154.150,00
Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a) € 338.400,00 € 8.750,00 € 347.150,00

   

Netto uitgekeerde bonus 2020 (à € 1.000) aan werknemers 173 € 173.000,00 173 € 173.000,00
- Aantal werknemers dat niet in aanmerking komt voor de bonus 4 € 4.000,00 4 € 4.000,00
Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b) 169 € 169.000,00 169 € 169.000,00

Netto uitgekeerde bonus 2020 (à € 1.000)  aan derden 0 € 0,00 0 € 0,00
- Aantal derden dat niet in aanmerking komt voor de bonus 0 € 0,00 0 € 0,00
Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c) 0 € 0,00 0 € 0,00

Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per zorgprofessional) 163 € 130.400,00 163 € 130.400,00
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional) € 0,00 € 0,00
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) 163 € 130.400,00 € 0,00 163 € 130.400,00

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 39.000,00 € 8.750,00 € 47.750,00

Verklaringen:
- Verklaring: bonus aan werknemers en derden zijn door bevoegden geautoriseerd Ja Nee
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) Ja
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) Nee
- Verklaring: derden zijn schriftelijk geïnformeerd dat de verschuldigde belasting reeds is afgedragen Nee

Specificatie

Subsidie
- Voorschot verleende subsidie € 193.000,00
- Uitgekeerd aan werknemers die in aanmerking komen voor Bonus 2020 € 169.000,00
- Uitgekeerd aan derden die in aanmerking komen voor Bonus 2020 € 0,00
Totaal terug te betalen aan voorgeschoten subsidie € 24.000,00

Belastingen:
- Voorschot verleende belastingen € 154.150,00
- Afgedragen belastingen werknemers € 130.400,00
- Afgedragen belastingen derden € 0,00
Totaal terug te betalen aan voorgeschoten belastingen € 23.750,00

Totaal terug te betalen aan voor geschoten subsidie en belastingen € 47.750,00

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)

Dagtekening van de verleningsbeschikking:

Werknemers Derden Totaal
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Stichting GGMD voor Doven en Slechthorenden

5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

In de statuten is geen bepaling opgenomen omtrent de resultaatbestemming.

GGMD voor Doven en Slechthorenden heeft nevenvestigingen in Alkmaar, Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven, 
Goes, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Veldhoven en Zoetermeer.
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 Kosterijland 70, 3981 AJ Bunnik 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Aan: de Raad van Toezicht van Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en 
Maatschappelijke dienstverlening voor Doven en Slechthorenden 
 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
jaarrekening 2021 
 
Ons oordeel  
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en 
Maatschappelijke dienstverlening voor Doven en Slechthorenden te Gouda 
gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting voor Geestelijke 
Gezondheidszorg en Maatschappelijke dienstverlening voor Doven en Slechthorenden 
op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de 
Regeling Verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor Jaarverslaggeving 655 
"Zorginstellingen" en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens 
(WNT).   
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2021; 
2. de staat van baten en lasten over 2021; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en overige toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en Regeling Controleprotocol WNT 2021 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.    
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en 
Maatschappelijke dienstverlening voor Doven en Slechthorenden zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) 
en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. 
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatie-
bepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, onderdelen n en o,  Uitvoerings-
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regeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er 
wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste 
toelichting juist en volledig is.  

 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie 
Het jaarverslag omvat ook andere informatie. Dat betreft alle informatie in het jaarverslag 
anders dan de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij (inclusief de bijlage 
‘Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals Covid-19 over de 
periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)’).  
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 
informatie: 

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
- alle informatie bevat die op grond van de Regeling verslaggeving WTZi en RJ 655 

is vereist.    
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan 
aan de vereisten in de Regeling verslaggeving WTZi en de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 
het bestuursverslag in overeenstemming met RJ 400 en de overige gegevens in 
overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en RJ 655, alsmede de bijlage in 
overeenstemming is met het Verantwoordingsprotocol behorend bij de Subsidieregeling 
bonus zorgprofessionals Covid-19. 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot 
de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijn voor Jaarverslaggeving 655 
"Zorginstellingen", de Regeling Verslaggeving WTZi en de bepalingen van en krachtens 
de WNT. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude.    
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is 
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in 
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van het toezicht op het 
proces van financiële verslaggeving van de stichting.  
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen 
voor het door ons af te geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.  Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn 
materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of 
gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op 
basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en 
omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 
onderkende afwijkingen op ons oordeel.  
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2021, ethische 
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze 
risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij 
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle 
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit 
te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; 

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het 
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 
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- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie 
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit 
kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 
handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 
daarin opgenomen toelichtingen; en 

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen.    

 
Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de 
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit 
onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing.     
 
Bunnik, 30 juni 2022 
The Audit Generation B.V. 
 
 
Origineel getekend door: drs. A.M. van Diermen RA 



Stichting GGMD voor Doven en Slechthorenden

5.1.20 VASTSTELLING EN GOEDKEURING EN GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

De Raad van Bestuur van Stichting GGMD voor Doven en Slechthorenden heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de 
vergadering van 29 juni 2022

De Raad van Toezicht van Stichting GGMD voor Doven en Slechthorenden heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de 
vergadering van  29 juni 2022
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Ondertekening door bestuurder

w.g. H.F.M. van Oldeniel         29 juni 2022

Ondertekening door toezichthouders

w.g. C.F. Hut            29 juni 2022 w.g. J.G. van Enk         29 juni 2022

w.g. G.J.J. Prins      29 juni 2022 w.g. R.H. Pots              29 juni 2022

w.g. T.E. Smits-Hoekstra, voorzitter       29 juni 2022
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