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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

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

€ (*1.000) € (*1.000)

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 7.956 8.433

Materiële vaste activa 2 118.296 105.950

Financiële vaste activa 3 4 4

Totaal vaste activa 126.256 114.387

Vlottende activa

Voorraden 4 1.975 671

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 5 2.806 -1.707

 DBC-zorgproducten

Debiteuren en overige vorderingen 7 27.565 33.371

Liquide middelen 9 13.817 26.109

Totaal vlottende activa 46.163 58.444

Totaal activa 172.419 172.831

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

€ (*1.000) € (*1.000)

PASSIVA

Eigen vermogen 10

Kapitaal 781 781

Algemene en overige reserves 45.511 41.865

Totaal eigen vermogen 46.292 42.646

Voorzieningen 11 10.489 11.372

Langlopende schulden (nog voor meer 12 70.959 60.751

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 13 44.679 58.062

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 44.679 58.062

Totaal passiva 172.419 172.831
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref. 2019 2018

€ (*1.000) € (*1.000)

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 16 168.731 168.657

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 17 8.529 6.379

Overige bedrijfsopbrengsten 18 1.744 1.834

Som der bedrijfsopbrengsten 179.004 176.870

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 90.298 82.213

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 12.603 12.574

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 0 1.350

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 22 27.623 28.278

Overige bedrijfskosten 23 45.058 45.195

Som der bedrijfslasten 175.582 169.610

BEDRIJFSRESULTAAT 3.422 7.260

Financiële baten en lasten 24 -2.068 -2.491

RESULTAAT BOEKJAAR 1.354 4.769

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

€ (*1.000) € (*1.000)

Algemene reserves 1.354 4.769
1.354 4.769
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

Ref. 2019 2018

€ (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000)

Bedrijfsresultaat 3.422 7.260

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 20, 21 12.603 13.924

- mutaties voorzieningen 11 1.409 833

- boekresultaten afstoting vaste activa 18 0 0

14.012 14.757

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 4 -1.304 -10

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 

DBC-zorgproducten 5 -4.513 3.944

- vorderingen 7 5.804 2.514

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 13 -6.698 6.952

-6.711 13.400

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 10.723 35.417

Betaalde interest 24 -2.068 -2.491

-2.068 -2.491

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 8.655 32.926

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 2 -23.633 -15.046

Desinvesteringen materiële vaste activa 2 0 263

Investeringen immateriële vaste activa 1 -839 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -24.472 -14.783

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 12 21.450 200

Aflossing langlopende schulden 12 -10.425 -5.879

Kortlopend bankkrediet 13 -7.500 7.500

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 3.525 1.821

Mutatie geldmiddelen -12.292 19.964

Stand geldmiddelen per 1 januari 9 26.109 6.145

Stand geldmiddelen per 31 december 9 13.817 26.109

Mutatie geldmiddelen -12.292 19.964
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

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

de consequenties voor de instelling wordt verwezen naar paragraaf 5.1.9 Gebeurtenissen na balansdatum. 

De Raad van Bestuur streeft er naar de best mogelijke informatie te verkrijgen om de risico's te beoordelen 

en passende maatregelen door te voeren om daarop in te spelen. Wij hebben een aantal maatregelen 

genomen om de effecten van het Covid-19-virus te bewaken en te voorkomen en blijven dat ook in de 

toekomst doen. Deze maatregelen bestaan onder andere uit veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor 

onze medewerkers (zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, beperking van sociale contacten en vanuit 

huis werken),  evaluatie van contracten, aantrekken van aanvullende financiële middelen ter ondersteuning 

van de continuïteit van onze bedrijfsvoering en communicatie met onze belangrijkste stakeholders.

Stichting Ikazia Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis op protestant-christelijke basis met als statutaire 

vestigingsplaats Rotterdam. De organisatie is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder KvK-

nummer 41126544 en gevestigd aan de Montessoriweg 1 te Rotterdam. De belangrijkste werkzaamheden 

bestaan uit het behandelen van patiënten met gezondheidsklachten. Er is sprake van een enkelvoudige 

jaarrekening.

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

2019. De jaarrekening is opgesteld in duizenden euro's.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW), de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, waaronder RJ 655 Zorginstellingen, Titel 9 BW2 en de bepalingen van 

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

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

gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

De zorgverzekeraars hebben aan de ziekenhuizen en UMC’s, bij brief d.d. 17 maart respectievelijk 21 april 

2020, laten weten hen te ondersteunen, waarbij de beschikbaarheid en continuïteit van zorg op langere 

termijn zo goed mogelijk geborgd wordt.

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

afspraken voor 2020 tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars het uitgangspunt. Daarbij wordt rekening 

gehouden met:

- extra kosten die in verband met het coronavirus gemaakt worden na goedkeuring in ROAZ‐verband en in 

afstemming met de meest betrokken zorgverzekeraar(s). Dit geldt ook voor kosten die redelijkerwijs in lijn 

liggen met de binnen de ROAZ gemaakte afspraken;

- mogelijke effecten van de verschuivingen binnen het zorgaanbod van de zorgaanbieder; en

 - vaste kosten die ten gevolge van de coronavirus niet worden gedekt in de Zorgverzekeringswet als gevolg 

van omzetderving.

Gezien bovenstaande toezegging is er geen sprake van materiële onzekerheid die ernstige twijfel kan doen 

rijzen of stichting Ikazia haar activiteiten voort kan zetten en is derhalve de jaarrekening 2019 opgesteld 

uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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Gebruik van schattingen

Bijzondere waarde vermindering

Vergelijking met voorgaand jaar

Stelselwijziging

Vergelijkende cijfers

Bijzondere waarde verminderingen worden in de jaarrekening verwerkt wanneer realiseerbare waarde lager 

wordt ingeschat dan bij aanschaf van het activa. Wanneer dit van toepassing is wordt dit in de toelichting van 

de balans vermeld

In 2019 is sprake van een stelselwijziging in de MVA omdat is overgegaan naar de componentenbenadering. 

De voorziening meerjaren onderhoudsplan is vervallen. 

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

De cijfers voor 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te maken. Dit 

betreft de rubricering van de immateriële vaste activa, overige kortlopende schulden en overige vorderingen.

Onder de voorzieningen heeft Ikazia de reservering op grond van PLB uren van medewerkers gewaardeerd 

tegen kostprijs op basis van uitbetaling. Het saldo aan PLB uren neemt jaarlijks toe doordat medewerkers het 

jaarsaldo niet volledig gebruiken voor opname, uitbetaling of besteding middels fiscfree. Er is sprake van een 

onzekerheid over de toekomstige besteding van dit saldo. De historische ontwikkeling laat zien dat het totaal 

aantal plb uren jaarlijks toeneemt. Volledige opname past niet binnen de formatieve kaders en 

beschikbaarheid van personeel op de arbeidsmarkt, besteding middels fisc free zal gestimuleerd worden.

Ikazia gaat er vanuit dat er altijd een combinatie van deze drie factoren (opname, uitbetaling of besteding 

middels fisc free) zal plaatsvinden. Alle drie kennen ze een ander percentage sociale lasten als opslag op de 

looncomponent van de PLB uren, variërend van 0% bij besteding middels fisc free, 18% bij uitbetaling tot 

45% bij vervanging door opname (in de begrote formatie is rekening gehouden dat plb uren kunnen worden 

opgenomen en geen vervangende inzet benodigd is). 

Op basis van deze scenario's is er voor gekozen om te waarderen tegen een gemiddeld percentage van 

18%. 

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.

In de jaarrekening wordt toegelicht hoe deze schattingen tot stand zijn gekomen.
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5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Immateriële en materiële vaste activa

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in 

de verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn 

in de jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs 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 waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 

gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang 

van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. 

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

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

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt 

tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. 

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

er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de 

economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op 

voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien 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 zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat 

geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die 

dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische 

realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, 

wordt dit feit vermeld.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van het Ikazia ziekenhuis.

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs, zijnde de  verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs en overige kosten om het actief op zijn plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor 

het beoogde gebruik. De immateriele en materiele vaste activa worden verminderd met cumulatieve 

afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Betaalde disagio op langlopende leningen 

worden afgeschreven over de looptijd van de lening.

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte 

economische levensduur van het vast actief. Desinvesteringen vinden plaats twee jaar na de looptijd van het 

actief ( voor investeringen tot € 100.000). Voor investeringen boven € 100.000 vindt desinvestering plaats 

wanneer het actief niet meer wordt gebruikt.

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven op basis van lineaire 

afschrijving. In het geval dat belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te 

onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen 

afzonderlijk afgeschreven. 
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Financiële vaste activa

Vervreemding van vaste activa

Voorraden

Financiële instrumenten

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

(bestaande uit de aanschaffingskosten onderbouwd met facturen) volgens de lineaire methode op basis van 

de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op 

bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet 

afgeschreven. In de economische levensduur en/of het patroon waarin de economische voordelen naar de 

rechtspersoon vloeien hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen : 0-20 %.

• Machines en installaties : 5-10 %.

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10-20 %

• Immateriele vaste activa: 10-20 %. 

In de investeringen is een bedrag aan geactiveerde rente opgenomen van € 0. Het totaal van de 

geactiveerde rente bedraagt ultimo boekjaar € 0. Jaarlijks vindt beoordeling plaats of activa worden gebruikt 

(boven € 100.000) of dat er evenueel een desinvestering moet plaatsvinden. Activa met een 

investeringswaarde lager dan € 100.000 wordt twee jaar na de afschrijvingstermijn gedesinvesteerd.

Groot onderhoud:

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud werd tot en met 2018 een voorziening gevormd. In 2019 is 

overgegaan op de componenten benadering. De voorziening onderhoud per begin 2019 is toegevoegd aan 

de algemene reserve. 

De componenten benadering leidt bedrijfseconomisch tot een betere periode toerekening van de kosten, 

omdat de afschrijvingskosten worden berekend op daadwerkelijk gedane uitgaven. Per component wordt de 

levensduur bepaald waarover de afschrijvingslasten worden berekend. Voorheen werd jaarlijks aan de 

voorziening groot onderhoud een bedrag gedoteerd (het tienjarig gemiddelde van de investeringen) en 

werden de werkelijke investeringen van het jaar onttrokken uit de voorziening.

De financiële vaste activa worden bij eerrste waardering gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens 

tegen geamortiseerde kostprijs vermeerderd met eventuele kosten die direct toerekenbaar zijn aan het 

verkrijgen van de deelnemening (verkrijgingsprijs).

Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; 

afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Voorraden zijn gewaardeerd tegen historische aanschafprijs op basis van laatste aanschafwaarde onder 

aftrek van een voorziening voor incourantheid of de opbrengstwaarde als deze lager is dan de 

verkrijgingsprijs. 

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

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Van afgeleide financiële 

instrumenten (derivaten) wordt geen gebruik gemaakt.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de 

direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. 
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Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (en DBBC's)

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis 

van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.                                                                                                                                      

Langlopende en kortlopende schulden en overig financiele verplichtingen

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één 

jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij 

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden 

opgenomen onder kortlopende schulden.

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd tegen de declaratiewaarde op balansdatum. 

De waardering van het onderhanden werk betreft zowel de kosten van het ziekenhuis als het honorarium van 

de medisch specialisten. Voor de waardering is daarbij aangesloten op de OHW-grouper rekening houdend 

met de nog in 2020 uit te voeren werkzaamheden waaraan opbrengsten dienen te worden toegerekend. Op 

het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing 

van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en 

verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien 

geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). 

Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan 

twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale 

waarde.

Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de 

onderneming, worden gerubriceerd als financiële vaste activa. 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 

bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een 

uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 

voorzieningen worden primair gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting 

noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. Dit indien de momenten waarop de uitgaven 

worden gedaan op een betrouwbare wijze kunnen worden vastgesteld.

De disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer. 

De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2%. Hierin zijn de risico's waarmee bij het schatten van de 

toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet betrokken.

Een eventuele vrijval van de voorziening wordt verwerkt via de winst-en-verliesrekening waarbij vrijgevallen 

bedragen op dezelfde manier worden verwerkt als de vorming van de desbetreffende voorziening.
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Voorziening persoonlijk budget levensfase (zonder toerekening aan jaren)

Voorziening jubileumverplichtingen en gratificatie

Voorziening langdurig zieken

Voorziening verlieslatend contract

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO 

verplichting. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De niet 

opgenomen PLB uren zijn gewaardeerd op basis van het uurtarief januari 2020 rekening houdende met een 

opslag voor sociale lasten (18%). De opslag is gebaseerd op de geschatte toekomstige wijze van opnemen, 

zijnde een verhouding tussen uitbetalen, opnemen in tijd-voor-tijd en uitruilen. De berekening is gebaseerd 

op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd. 

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

de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op 

gedane toezeggingen, blijfkans (95,5%), loonstijging (3%) en leeftijd. 

De gratificatievoorziening betreft een voorziening voor toekomstige uitkering bij pensioenering. De 

voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren grafificatie. De berekening is 

gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans (87,5%), loonstijging (3%) en leeftijd. 

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de  verwachte loonkosten inclusief 45% 

sociale lasten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting 

niet zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2019 vallen, gebaseerd op 100 

% gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar. De voorziening wordt gewaardeerd op 

nominale waarde.

Voorziening medische aansprakelijkheid

De voorziening medische aansprakelijkheid is bepaald op basis van de inschatting door de directie van de 

lopende claims per einde boekjaar inclusief mogelijke proceskosten die mogelijk tot een uitstroom van 

middelen kan leiden. De voorziening wordt gevormd tot maximaal de omvang van het eigen behoud welke 

met de verzekeraar is overeengekomen.

Ultimo 2016 is een voorziening voor een verlieslatend huurcontract gevormd. Deze voorziening heeft 

betrekking op een langlopend huurcontract voor de buitenpolikliniek Hoogvliet. De voorziening is 

gewaardeerd tegen de contante waarde en over de resterende loopduur van het contract afgeschreven.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 

potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, 

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt 

wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een 

actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 

kan worden vastgesteld.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking 

genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de 

verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in 

voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.
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Opbrengsten

Personele kosten

Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het 

dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de 

onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding.  

Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de 

ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering 

plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere 

ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 

zijn om de verplichting af te wikkelen.

Ontslagvergoedingen

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in 

geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover 

deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst 

doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar 

verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of 

arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste 

schatting  van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te 

wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en 

individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste 

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

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het 

bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen 

vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan 

worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om 

de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden 

bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden 

gedekt door de opbrengsten. 

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 

verantwoord. De impact van de Rechtmatigheidscontroles MSZ 2018 en 2019 en aanvullende 

registratiecorrecties is meegenomen in de bepaling van de opbrengsten.

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

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

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

waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 

opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 

opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of 

van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte 

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

gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór 

balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen 

voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze 

bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk 

ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Het zelfonderzoek en de review werkzaamheden hierop door verzekeraars wordt pas na aftekenen controle 

verklaring afgerond. Bij bepaling van de schadelast is rekening gehouden met de voorlopige uitkomsten 

vanuit de rechtmatigheidscontrole. 
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Pensioenen

Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- 

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

Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia 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 het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De verplichtingen, 

die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds 

Zorg en Welzijn. Ikazia 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. In februari 2020 (gemiddelde van de 12 maanden) bedroeg de dekkingsgraad 

95,3%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 114%. Het pensioenfonds verwacht volgens het 

herstelplan binnen 10 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten 

instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Ikazia 

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. Ikazia heeft daarom alleen de 

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

Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de winst- en verliesrekening en de periode waarop 

zij betrekking hebben. Disagio wordt als rentelast toegekend in de periode waarop zij betrekking heeft.

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

redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan 

verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van gemaakte kosten worden systematisch als 

opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden 

gemaakt.  

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

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder 

materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in 

geldmiddelen.

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

de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

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

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

gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de 

jaarrekening.
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

1. Immateriële vaste activa

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt: € (*1.000) € (*1.000)

Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom 7.416 8.059

Disagio 540 374

Totaal immateriële vaste activa 7.956 8.433

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2019 2018

€ (*1.000) € (*1.000)

Boekwaarde per 1 januari 8.433 399

Bij: investeringen 839 8.059

Af: afschrijvingen 1.316 25

Boekwaarde per 31 december 7.956 8.433

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt: € (*1.000) € (*1.000)

Bedrijfsgebouwen en terreinen 77.670 63.912

Machines en installaties 3.931 3.500

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 21.504 16.441

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 15.191 22.097

Totaal materiële vaste activa 118.296 105.950

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2019 2018

€ (*1.000) € (*1.000)

Boekwaarde per 1 januari 105.950 113.125

Bij: investeringen 23.633 6.987

Af: afschrijvingen 11.287 12.549

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 1.350

Af: desinvesteringen 0 263

Boekwaarde per 31 december 118.296 105.950

Toelichting:

Disagio betreft betalingen voor nieuw aangetrokken leningen. Het disagio is geactiveerd en zal worden afgeschreven per individuele 

lening over de looptijd van de desbetreffende lening.

Onder immateriele activa is tevens opgenomen de investering in het zorg registratie en facturatie software (Hix van ChipSoft) welke 

over de looptijd wordt afgeschreven.

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

mutatieoverzicht onder 5.1.6.

De materiële vaste activa is voor het geheel in economisch eigendom. 

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het 

overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.7.

Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering betreft de investering in bouwfase V. Een deel is eind 2019 in bedrijf genomen. Het 

restant volgt in 2020.
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3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ (*1.000) € (*1.000)

Deelnemingen 4 4

Totaal financiële vaste activa 4 4

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2019 2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 4 4

Boekwaarde per 31 december 4 4

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 

woonplaats rechtspersoon

Verschaft 

kapitaal

Kapitaalbe-

lang (in %)

Eigen 

vermogen Resultaat

€ (*1.000) € (*1.000)

Cardiologie Centrum 4 20% 338 121

Hoogvliet B.V. te Rotterdam         

Toelichting:

verlenen van

cardiologische zorg

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:

Er is geen sprake van onderlinge transacties.

Bovenstaande gegeven betreffen de jaarrekening van 2018 omdat de (concept)jaarrekening van 2019 nog niet beschikbaar is.

Kernactiviteit
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

4. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ (*1.000) € (*1.000)

Medische middelen 1.756 432

Overige voorraden: 219 239

Totaal voorraden 1.975 671

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (DBBC's en overige trajecten)

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ (*1.000) € (*1.000)

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten gereguleerd segment 18.027 17.309

Af: ontvangen voorschotten -15.221 -19.016

Totaal onderhanden werk 2.806 -1.707

7. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ (*1.000) € (*1.000)

Vorderingen op debiteuren 7.848 25.805

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 16.825 6.156

Voorziening dubieuze debiteuren -873 -1.020

Vooruitbetaalde bedragen: 1.111 1.082

Opleidingsfonds(en) 863 488

Fietsproject 192 178

Overige overlopende activa: 1.599 682

Totaal debiteuren en overige vorderingen 27.565 33.371

Toelichting:

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ (*1.000) € (*1.000)

Bankrekeningen 13.815 26.107

Kassen 2 2

Totaal liquide middelen 13.817 26.109

Toelichting:

De  liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt €  873.000 (2018: € 1.020.000). De voorziening voor 

oninbaarheid is afhankelijk van de ouderdom van de openstaande debiteur en varieert tussen de 25% en  90%. De vorderingen en 

overlopende activa hebben een looptijd met naar verwachting korter dan 1 jaar.
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-19 31-dec-18

€ (*1.000) € (*1.000)

Kapitaal 781 781

Algemene reserves 45.511 41.865

Totaal eigen vermogen 46.292 42.646

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000)

Kapitaal 781 0 0 781

Totaal kapitaal 781 0 0 781

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

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

€ (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000)

Algemene reserves:

Algemene reserve 41.865 1.354 2.292 45.511

Totaal algemene en overige reserves 41.865 1.354 2.292 45.511

Toelichting:

Per 1-1-2019 heeft er een stelselwijziging plaatsgevonden. De componentenbenadering wordt toegepast. De omvang van de 

voorziening groot onderhoud per begin van het jaar is opgeheven en aan de algemene reserve toegevoegd.

De algemene reserve is vrij besteedbaar conform de statuten en de doelstellingen van de organisatie.
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

11. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

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

€ (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000)

- groot onderhoud 2.292 0 0 2.292 0

- persoonlijk budget levensfase 5.900 1.110 396 0 6.614

- jubileumverplichtingen 871 121 67 0 925

- langdurig zieken 892 1.354 768 0 1.478

- gratificatie einde dienstverband 320 125 9 0 436

- huurverplichtingen 567 0 31 0 536

- medische aansprakelijkheid 530 0 30 0 500

Totaal voorzieningen 11.372 2.710 1.301 2.292 10.489

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

31-dec-2019

€ (*1.000)

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.667

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 8.822

hiervan > 5 jaar 7.435

Toelichting per categorie voorziening:

De egalisatievoorziening onderhoud is tot en met 2018 gehanteerd. Vanaf 2019 is overgegaan op de componentenbenadering.

De voorzieningen jubileumuitkeringen en gratificatie einde dienstverband hebben een verplicht karakter en betreft periodiek te 

betalen beloningen die niet een jaarlijks karakter hebben. Bij de berekening wordt rekening gehouden met leeftijd, blijfkans en 

interest. De voorziening verlofrechten betreft de rechten PLB-uren (Persoonlijk Levensfase Budget). De voorziening voor langdurig 

zieken houdt verband met de loondoorbetalingsverplichting in de eerste twee jaar welke Ikazia als werkgever heeft, wanneer een 

medewerker langdurig ziek is. In de personeelsgerelateerde voorzieningen is een opslag voor sociale laten opgenomen van 18%. 

De opslag van 18% is gebaseerd op de veronderstelling dat alle uren zullen worden uitbetaald. In een scenario dat alle bijkomende 

kosten woden opgenomen kunnen de werkelijke te betalen sociale lasten oplopen van 18% tot circa 45%. Een uitzondering hierop 

zijn de jubileumvoorzieningen voor uitkeringen bij 25- en 40 jaar, gezien deze vrijgesteld zijn van sociale lasten.

De voorziening voor PLB is opgenomen onder het langlopend deel van de voorziening (> 5 jaar).

De voorziening voor jubileumverplichting is bepaald op basis van het aantal jaren tot het moment van jubileum.

De voorziening voor langdurig zieken is onderverdeeld naar eerste en tweede jaar ziek op basis van inschatting.

De voorziening voor gratificatie einde dienstverband is grotendeels langlopend.

De voorziening van medische aansprakelijkheid is opgenomen op basis van inschatting van de lopende claims en is onderverdeeld 

naar de helft < 1 jaar en de helft >1 jaar (waarbij >5 jaar nihil).

De voorziening huurverplichtingen betreft een verlieslatend huurcontract van de buitenpolikliniek Hoogvliet.
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12. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ (*1.000) € (*1.000)

Schulden aan banken 70.959 60.751

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 70.959 60.751

Het verloop is als volgt weer te geven: 2019 2018

€ (*1.000) € (*1.000)

Stand per 1 januari 66.226 71.905

Bij: nieuwe leningen 21.450 200

Af: aflossingen 10.425 5.879

Stand per 31 december  77.251 66.226

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 6.292 5.475

Stand langlopende schulden per 31 december 70.959 60.751

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 6.292 5.475

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 70.959 60.751

hiervan > 5 jaar 43.531 36.175

Toelichting:
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Verstrekte zekerheden:
- Hypotheekrecht:
Een bankhypotheek, gezamenlijk met het WfZ en ING Bank, op alle thans en in de toekomst aan de Cliënt toebehorende 
onroerende zaken (waaronder begrepen erfpacht- en opstalrechten) met een pandrecht op de roerendezaken in de zin
van artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek (hulpzaken), beiden eerste in rang, ten bedrage van in hoofdsom
EUR 115.000.000 (zegge: hondervijftien miljoen euro) te vermeerderen met een opslag voor rente, boete en kosten van 40%
van voornoemde hoofdsom.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ (*1.000) € (*1.000)

Schulden aan kredietinstellingen 3.500 11.000

Crediteuren 7.797 9.989

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 6.292 5.477

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.472 3.332

Schulden terzake pensioenen 195 190

Rente 354 354

Rekening-courant medisch specialisten 3.769 5.382

Omzetbelasting 140 102

Schuld aan zorgverzekeraars (Overschrijding afspraken en Cope) 9.213 15.809

Vakantiegeld 2.836 2.732

Vakantiedagen 1.150 1.078

Overige overlopende passiva: 5.961 2.617

Totaal overige kortlopende schulden 44.679 58.062

Toelichting:

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2019 € 12,5 miljoen (2018: € 12,5 miljoen) en 

de rente EURIBOR plus 1,95%. Per einde balansdatum is hiervan geen gebruik gemaakt.
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

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

Toelichting:

Investeringsverplichtingen

Verplichtingen uit hoofde WƒZ

Mogelijke rechten of verplichtingen in het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen

Rechtszaak voormalig Medisch Specialisten Ruwaard van Putten

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

15. Risicobeheer

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. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing 

macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, 

welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats 

nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is 

gecommuniceerd.

Voor 2019 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 21.649,7 miljoen (prijsniveau 2018).

Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2019. Ikazia is niet 

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

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

2019.

Overeenkomsten die het gebruik van een actief bevatten zijn op grond van de economische realiteit beoordeeld om vast te stellen

of er sprake is van een financiële lease. Deze beoordeling vindt door de instelling plaats bij het aangaan vanen nieuwe

overeenkomst op basis van alle feiten en omstandigheden. De vermelde huurverplichting ziet toe op alle operationele

huurovereenkomsten. 

Kredietrisico

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 70% geconcentreerd bij vijf grote verzekeraars. Voor de 

kredietrisico’s inzake de vorderingen op deelnemingen en de overige vorderingen wordt verwezen naar de toelichting op deze 

(overige) vordering. Risico's uit hoofde van oninbaarheid zijn ingeschat en hebben waar nodig tot een voorziening/afwaardering 

geleid. Met alle zorgverzekeraars zijn contracten gesloten. De inschatting van de opbrengsten zijn hierop gebaseerd.

Renterisico en kasstroomrisico

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

leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de 

looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) 

rentefluctuaties te beheersen.

Liquiditeitsrisico

De onderneming bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet erop toe 

dat voor de onderneming steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens 

voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft om steeds binnen de gestelde lening convenanten te 

blijven.

De coöperatieziekenhuizen c.s. waren  betrokken bij een aantal procedures vanwege het faillissement van het Ruwaard van Putten 

ziekenhuis en de participatie in de Coöperatie Zorg in regio Zuid. In 2019 zijn alle rechtzaken beeindigd waaruit geen verdere 

verplichting zijn ontstaan. De vorderingen zijn door de rechtbank afgewezen. 

Het Ikazia Ziekenhuis is ingeschreven als deelnemer aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Alle deelnemers zijn gehouden

tot het betalen van een obligo, ingeval het risicovermogen van de Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector minder dan het

garantievermogen bedraagt. Het obligo bedraagt 3% van de resterende schuld van de geborgde leningen, hetgeen voor Ikazia

resulteert in een bedrag van € 1,588 miljoen.

Op balansdatum is voor een bedrag van € 2,1 miljoen aan investeringsverplichtingen aanwezig. Grotendeel heeft dit betrekking op

bouwfase V en de daarmee samenhangende inrichting.

Huurverplichtingen

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt voor het komende jaar 

€ 842.000 voor de komende 5 jaar € 2.368.000 en daarna € 1.252.000. De resterende looptijd van de huurcontracten bedragen 7,

11 en 14 jaar.
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000)

Stand per 1 januari 2019

- aanschafwaarde 142.550 10.326 71.452 22.097 0 246.425

- cumulatieve afschrijvingen 78.638 6.849 54.988 0 0 140.475

 

Boekwaarde per 1 januari 2019 63.912 3.477 16.464 22.097 0 105.950

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 0 23.633 0 23.633

- ingebruikname activa 20.400 582 9.557 -30.539 0 0

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 6.642 128 4.517 0 0 11.287

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 776 14.469 0 0 15.245

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 776 14.469 0 0 15.245

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 13.758 454 5.040 -6.906 0 12.346

Stand per 31 december 2019

- aanschafwaarde 162.950 10.132 66.540 15.191 0 254.813

- cumulatieve afschrijvingen 85.280 6.201 45.036 0 0 136.517

Boekwaarde per 31 december 2019 77.670 3.931 21.504 15.191 0 118.296

Afschrijvingspercentage 0% - 20% 5% - 10% 10% - 20% 0% 0%
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BIJLAGE

5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2019

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2018

Nieuwe 

leningen in 

2019

Aflossing 

in 2019

Restschuld 

31 december 

2019

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2019

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 2020

Gestelde 

zekerheden

€ (*1.000) % € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000) € (*1.000)

NWB 1999 4.322 30 0 4,90% 1.585 0 144 1.441 720 10 lineair 144 rijksgegarandeerd

BNG 1980 1.815 40 0 2,94% 91 0 45 45 0 1 lineair 46 rijksgegarandeerd

BNG 1979 3.971 40 0 3,09% 159 0 159 0 0 0 lineair 0 rijksgegarandeerd

BNG 2002 2.416 19 0 3,13% 382 0 127 255 0 2 lineair 127 rijksgegarandeerd

ASN 2006 13.000 20 0 4,02% 5.200 0 650 4.550 1.300 7 lineair 650 geborgd bij WfZ

RABO 2009 9.500 20 0 4,52% 5.106 0 5.106 0 0 9 lineair 0 geborgd bij WfZ

NWB 2010 8.500 30 0 3,19% 6.162 0 283 5.879 4.463 21 lineair 283 geborgd bij WfZ

BNG 2011 18.000 30 0 4,10% 13.350 0 600 12.750 9.750 21 lineair 600 geborgd bij WfZ

BNG 2012 15.000 20 0 2,23% 10.500 0 750 9.750 6.000 12 lineair 750 geborgd bij WfZ

ING 2012 10.000 10 0 3,64% 7.000 0 500 6.500 0 3 lineair 500 ongeborgd

BNG 2013 10.000 15 0 2,14% 6.666 0 667 6.000 2.667 9 lineair 667 ongeborgd

BNG 2015 8.000 10 0 0,86% 5.600 0 800 4.800 800 6 lineair 800 geborgd bij WfZ

MSBI 2016 200 10 0 5,40% 200 200 200 200 0 7 lineair 0 ongeborgd

BNG 2017 3.000 15 0 2,50% 2.800 0 200 2.600 2.600 13 lineair 200 ongeborgd

BNG 2017 1.500 20 0 1,25% 1.425 0 75 1.350 975 18 lineair 75 geborgd bij WfZ

BNG 2019 9.000 15 0 1,60% 0 9.000 0 9.000 6.000 15 lineair 600 ongeborgd

BNG 2019 4.750 10 0 0,20% 0 4.750 119 4.631 2.256 10 lineair 475 geborgd bij WfZ

BNG 2019 7.500 20 0 0,72% 0 7.500 0 7.500 6.000 20 lineair 375 geborgd bij WfZ

Totaal 66.226 21.450 10.425 77.251 43.531 6.292
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5.1.10 TOELICHTING OP DE  RESULTATENREKENING

16. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ (*1.000) € (*1.000)

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 168.450 168.405

Overige zorgprestaties 281 252

Totaal 168.731 168.657

17. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ (*1.000) € (*1.000)

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 3.078 1.939

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 5.451 4.440

Totaal 8.529 6.379

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ (*1.000) € (*1.000)

Bereide maaltijden 306 268

Administratieve dienstverlening 20 17

Affiliatievergoeding 73 63

Honorarium medisch specialisten in loondienst -6 -10

Overige opbrengsten 1.351 1.496

Totaal 1.744 1.834

Toelichting:

Onder overige opbrengsten zijn opgenomen de inkomsten van de parkeergarage en de doorbelasting van overige diensten aan derden.
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5.1.10 TOELICHTING OP DE  RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ (*1.000) € (*1.000)

Lonen en salarissen 66.233 61.311

Sociale lasten 10.198 8.926

Pensioenpremies 5.338 5.074

Andere personeelskosten: 3.639 3.517

Subtotaal 85.408 78.828

Personeel niet in loondienst 4.890 3.385

Totaal personeelskosten 90.298 82.213

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: 1.309 1.255

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.309 1.255

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ (*1.000) € (*1.000)

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 1.316 25

- materiële vaste activa 11.287 12.549

Totaal afschrijvingen 12.603 12.574

21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ (*1.000) € (*1.000)

Bijzondere waardeverminderingen van:

- materiële vaste activa 0 1.350

Totaal 0 1.350

5.1.10 TOELICHTING OP DE  RESULTATENREKENING

LASTEN

22. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ (*1.000) € (*1.000)

27.623 28.278

Totaal 27.623 28.278

23. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ (*1.000) € (*1.000)

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 3.106 3.011

Algemene kosten 8.465 7.564

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 29.880 30.250

Onderhoud en energiekosten 2.434 3.535

Huur en leasing 1.000 590

Dotaties en vrijval voorzieningen 173 245

Totaal overige bedrijfskosten 45.058 45.195

Honorarium vrijgevestigde medisch specialisten
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5.1.10 TOELICHTING OP DE  RESULTATENREKENING

24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ (*1.000) € (*1.000)

Rentelasten 2.068 2.491

Totaal financiële baten en lasten 2.068 2.491

26. Wet normering topinkomens (WNT)

Zie onderdeel WNT gegevens hiernain een aparte bijlage

27. Honoraria accountant 2019 2018

€ (*1.000) € (*1.000)

De honoraria van de accountant over 2019 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 107 116

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 20 3

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet-controlediensten 0 0

0

Totaal honoraria accountant 127 119

Toelichting:

28. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

25. Bijzondere posten in het resultaat 

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 26.

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

bestuurders en leidinggevende functionarissen.

De in de tabel vermelde honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2019 (2018) hebben betrekking op de totale honoraria voor 

het onderzoek van de jaarrekening 2019 (208), ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2019 (2018) zijn verricht.

Geen bijzonderheden
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26. WNT-verantwoording 2019 Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

Bezoldiging topfunctionarissen 

Gegevens 2019

bedragen x € 1
mr. R.P.D. 

Kievit, arts n.p. 

Functiegegevens 
algemeen 

directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte) 
1,0

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
            204.952 

Beloningen betaalbaar op termijn               11.689 

Subtotaal             216.641 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum             194.000 

Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
                     -   

Bezoldiging             194.000 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan

 Toegestaan 

onder het 

overgangsrecht 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling  
 N.v.t.  

Gegevens 2018  

bedragen x € 1
mr. R.P.D. 

Kievit, arts n.p. 

Functiegegevens
algemeen 

directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte)
1,0

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
            227.731 

Beloningen betaalbaar op termijn               11.596 

Subtotaal             239.327 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum             189.000 

Bezoldiging             239.327 

De WNT is van toepassing op Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia. Het op StichtingProtestants 

Christelijk Ziekenhuis Ikazia toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 (het 

bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse V, totaalscore 13 punten).
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Gegevens 2019

bedragen x € 1 K. Tigelaar drs. A. Bijl
drs. A.C. van 

Esterik

dr. O.R. 

Guicherit

Functiegegevens  Voorzitter Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019  1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging                12.000               11.500               11.500               11.500 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                29.100               19.400               19.400               19.400 

Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag  
 N.v.t.   N.v.t.   N.v.t.   N.v.t.  

Bezoldiging               12.000               11.500               11.500               11.500 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

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

Gegevens 2018

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging               12.000               11.500               11.500               11.500 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum               28.350               18.900               18.900               18.900 

Toezichthoudende topfunctionarissen 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling  
 N.v.t.   N.v.t.   N.v.t.   N.v.t.  
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Gegevens 2019

bedragen x € 1
mr. A.N. 

Kampherbeek
mr. L. Koster

drs. J.J.A. Olij-

Haak

Functiegegevens  Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019  1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging                11.500               11.500               11.500 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                19.400               19.400               19.400 

Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag  
 N.v.t.   N.v.t.   N.v.t.  

Bezoldiging               11.500               11.500               11.500 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

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

Gegevens 2018

Functiegegevens Lid n.v.t. n.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 n.v.t. n.v.t.

Bezoldiging

Bezoldiging               11.500                      -                        -   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum               18.900                      -                        -   

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking

die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Bezoldigingsmaxima 2019 (in €)

Zorg en jeugdhulp

Klasse

Leden Raad 

van Toezicht 

I 107.000 16.050 10.700

II 130.000 20.250 13.500

III 157.000 23.550 15.700

IV 179.000 26.850 17.900

V 194.000 29.100 19.400

* Het bedrag bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van de wet.

Voorzitter Raad van 

Toezicht (15%)

Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling  
 N.v.t.   N.v.t.   N.v.t.  
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

De raad van bestuur van Stichting Protestant Christelijk Ziekenhuis Ikazia heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt 

en vastgesteld in de vergadering van 25 mei 2020 te Rotterdam.

De raad van toezicht van de Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd 

in de vergadering van 25 mei 2020 te Rotterdam.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

In december 2019 kwamen vanuit China berichten over een besmettelijk virus. Dit virus (COVID -19) zorgde begin 2020 voor veel 

patiënten en slachtoffers in China en in februari 2020 waren er de eerste patiënten en slachtoffers in Nederland. Begin maart 2020 nam 

de regering een aantal drastische maatregelen, waaronder het nagenoeg stilleggen van het openbare leven in geheel Nederland. De 

ziekenhuizen en UMC’s stonden voor de taak om samen met ketenpartners in ROAZ-verband een grote groep corona-patiënten de 

noodzakelijke acute en intensieve zorg te verlenen. Gezien de grote besmettelijkheid van dit virus leidde dit tot drastische hygiëne,- en 

veiligheidsmaatregelen. Door de grote toeloop van corona-patiënten, de vereiste veiligheidsmaatregelen en de noodzakelijke inzet van 

IC-bedden, hebben ziekenhuizen en UMC’s moeten besluiten een groot deel van de reguliere zorg, onderzoek en onderwijs niet uit te 

voeren, danwel uit te stellen. Als gevolg van de overheidsmaatregelen (intelligente lock-down en social distancing) worden ziekenhuizen 

en UMC’s geconfronteerd met omzetderving door vraaguitval en terughoudendheid bij patiënten om een beroep te doen op de 

ziekenhuiszorg.

In dit stadium zijn de gevolgen voor de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten van ziekenhuizen en UMC’s, en voor de 

exploitatieresultaten beperkt. Ziekenhuizen en UMC’s blijven het beleid en het advies van de diverse nationale instellingen volgen en 

blijven tegelijkertijd hun uiterste best doen activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten, zonder daarbij de gezondheid van de 

medewerkers in gevaar te brengen. Daardoor is sprake van extra investeringen en kosten voor het beschikbaar maken van 

ziekenhuiscapaciteit en aanschaf van apparatuur en beschermingsmiddelen voor het verplegen van Corona- en overige patiënten in 

sterk aangepaste omstandigheden. Zorgverzekeraars Nederland heeft na overleg met veldpartijen in brieven van 17 maart 2020 en 21 

april 2020 continuïteitsgaranties geboden voor de basiszorginfrastructuur waartoe o.a. de ziekenhuizen en UMC’s behoren. Met 

additionele bevoorschotting door de zorgverzekeraars tot contractwaarde en met additionele bekostiging van de meerkosten van de 

corona-uitbraak wordt de continuïteit van ziekenhuizen en UMC’s gegarandeerd.

Ondanks de onzekerheden als gevolg van de Covid-19 uitbraak kunnen ziekenhuizen en UMC’s gebruik maken van de 

steunmaatregelen die door Zorgverzekeraars Nederland worden aangeboden. Naast deze specifieke toezeggingen door 

zorgverzekeraars kan aanspraak worden gemaakt op landelijke regelingen, waaronder NOW en uitstel van betaling van fiscale heffingen. 

Op basis van de meest actuele inzichten op het moment van vaststellen van deze jaarrekening kunnen de financiële gevolgen van Covid-

19 worden opgevangen binnen de kredietlimiet en de overeengekomen ratio’s met de banken en is er geen sprake van een materiële 

onzekerheid over de financiële continuïteit van ziekenhuizen en UMC’s.

Impact coronacrisis op Ikazia:

Tijdens deze crisis werken veel medewerkers op de toppen van hun kunnen. Nog niet duidelijk is wat het eventuele effect daarvan kan 

zijn.

Genomen en voorziene maatregelen:

Vanaf medio maart 2020 hebben wij een aantal maatregelen genomen om de effecten van het COVID-19 virus te bewaken en te 

voorkomen, zoals het vormen van veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor onze patiënten en medewerkers. De opvang van een 

zeer grote groep patiënten heeft de hoogste prioriteit. Er is zoveel mogelijk capaciteit ingezet om COVID-patiënten te behandelen. 

Daarbij is waar mogelijk IC capaciteit opgeschaald.  Tevens is er afgeschaald op onder andere de electieve en niet-spoedeisende zorg, 

onderzoek en onderwijs. Op artsen en verpleegkundigen is een beroep gedaan om zoveel mogelijk extra uren te werken. Medewerkers in 

niet kritische functies zijn verzocht zoveel mogelijk thuis te werken.

Voorziene ontwikkelingen:

Afhankelijk van de duur van deze crisis zal een grotere achterstand ontstaan in de reguliere patiëntenzorg. Maar ook in onderzoek en 

onderwijs. Op het moment dat het virus landelijk onder controle is, is een inschatting te maken van de totale achterstand en de wijze 

waarop dit kan worden ingelopen.

Risico’s en onzekerheden:

Tot het moment dat de crisis onder controle is, is het niet duidelijk wat het uiteindelijke beslag op de organisatie zal zijn. Op dit moment 

zijn er nog veel onzekerheden.
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Steun van zorgverzekeraars en overheden:

Op landelijk niveau zijn de koepels (NFU, NVZ en ZN) met elkaar overeen gekomen passende financiële maatregelen te nemen. Dit 

betreft o.a. aanvullende bevoorschotting tot 100% passend bij de omvang van contractueel overeenkomen omzet, maar ook hoe om te 

gaan met meer- en minder kosten (zowel personeel, materiaal als geneesmiddelen) en meer- en minder omzet. De zorgverzekeraars 

hebben aan de ziekenhuizen en UMC’s, bij brief d.d. 17 maart respectievelijk 21 april 2020, laten weten hen te ondersteunen, waarbij de 

beschikbaarheid en continuïteit van zorg op langere termijn zo goed mogelijk geborgd kan worden.

Ook de minister van VWS heeft in zijn brief d.d. 15 april 2020 aan de Tweede Kamer laten weten dat de overheid de zorgsector in staat 

wil blijven stellen om te doen wat nodig is om voor de lange termijn de continuïteit van zorg en ondersteuning te borgen.

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

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

ziekenhuizen houden middels bevoorschotting voldoende liquiditeit en middels compensatie voor niet gederfde opbrengsten en extra 

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

afspraken vinden wij de continuïteitsveronderstelling passend.

Ikazia leeft de maatregelen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zo goed als binnen de mogelijkheden na. Met andere 

ziekenhuizen en UMC’s is veelvuldig afstemming over verdeling van patiënten en beschikbaarheid medische apparatuur en medisch 

hulpmiddelen.

Impact op activiteiten:

Door de hoge mate van urgentie voor corona- patiënten en de strenge veiligheidseisen is de reguliere productie vanaf begin maart 

aanzienlijk gedaald. Ook andere activiteiten, zoals onderzoeksprojecten en opleidingen zijn aanzienlijk gereduceerd dan wel stopgezet.
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Rotterdam, 25 mei 2020

Raad van Toezicht
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mw. mr. L. Koster mw. drs. J.J.A. Olij-Haak

mr. R.P.D. Kievit, arts n.p.
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Het Ikazia Ziekenhuis heeft 4 nevenvestigingen namelijk:

- buitenpolikliniek Carnisselande

- buitenpolikliniek Slikkerveer

- nevenvestiging Hoogvliet

- Havenpolikliniek Kaakchirurgie

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen die voorschrijven op welke wijze de resultaatbestemming dient 

plaats te vinden. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 
 
RA12198 
 
Aan: de raad van bestuur en de raad van toezicht van Stichting Protestants Christelijk 
Ziekenhuis Ikazia te Rotterdam 
 
 

A. Verklaring over in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening 2019 

 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia te 
Rotterdam (hierna: Ikazia) te Rotterdam gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Ikazia op 31 december 2019 en van het 
resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2019; 
2. de resultatenrekening over 2019; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2019 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Ikazia 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 de Regeling Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de 
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling 
WNT, niet gecontroleerd.  
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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. 
 
Paragraaf betreffende overige aangelegenheden 
Wij vestigen de aandacht op de tekst in de toelichting van de jaarrekening op pagina 7 
(continuïteitsveronderstelling onder de grondslagen) en pagina 30 (gebeurtenissen na 
balansdatum), waarin de onzekerheden zijn omschreven rondom de mogelijke gevolgen van het 
coronavirus voor Ikazia. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel. 
 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 
 de overige gegevens; 
 
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 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 van de Regeling verslaggeving 
WTZi en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang 
als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 
waaronder de overige gegevens en dat deze in overeenstemming met de Regeling verslaggeving 
WTZi zijn. 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met 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 opmaken en het getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. In dit kader is de raad 
van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van 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 de raad van bestuur afwegen of de instelling in staat 
is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de instelling 
te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  
  
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de instelling. 
 
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 fouten of fraude 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 2019, 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 instelling; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur 
en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 
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 het vaststellen dat de door de raad van 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 
instelling haar activiteiten 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 instelling 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 raad van toezicht 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.  
 
 

Rotterdam, 25 mei 2020 
 
BDO Audit & Assurance B.V.     
namens deze, 
 
 
 
w.g. R. Karlas RA      
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