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Uitgangspunten verslaglegging

In het voorliggend jaarverslag over 2014 legt het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam maatschappelijke
verantwoording af. Dit gebeurt op basis van de kaders van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving.
Tevens hanteert het Ikazia Ziekenhuis daarbij de principes van de govemance code.

Zowel externe als interne belanghebbenden worden betrokken bij het beleid van de organisatie.
B elanghebbenden van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam zijn:

•  patiënten;
•  andere zorgaanbieders in de regio zowel collega-ziekenhuizen als verpleeg- en

verzorgingshuizen;
•  eerste lijn (huisartsen, verloskundigen, tandartsen);
•  zorgverzekeraars;

•  gemeenten;

•  GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Rotterdam Zuid);
•  rijksoverheid.

Ikazia realiseert, als zorgonderneming met een bij zoMere maatschappelijke verantwoordelijkheid,
verantwoorde en resultaatgerichte zorg en maakt dit inziehtelijk door verantwoording af te leggen via
deze j aarverslagl eggi ng.

De dynamiek was ook in dit jaar in onze sector volop aanwezig. In Rijnmond Zuid stond het profiel
van het Spijkenisse Medisch Centrum volop in de aandacht. Na de start van het nieuwe Centrum dient
de patiëntenstroom op Voorne-Putten zich ook weer richting deze voorziening te buigen. Een proces
dat moeizaam tot stand komt. Vanuit de coöperatie (Ikazia, Maasstad en Van Weel-Bethesda
Ziekenhuis) wordt de gedachte ondersteund dat wat dichtbij kan, in Spijkenisse Medisch Centrum
gebeurt, wat verder moet is van harte welkom in één van de drie ziekenhuizen. Medewerking van de
eerste lijn is hierbij echter wel cruciaal. Het veranderde profiel van Spijkenisse Medisch Centrum
heeft ook gevolgen voor Ikazia. Door het gedeeltelijk sluiten van de klinische capaciteit en de
beperkingen van de operatie capaciteit en tableau in Spijkenisse neemt de zorgzwaarte van patiënten in
het Ikazia toe. De grenzen van onze organisatie als gevolg van toegenomen zorgzwam"ÿe en groei van
klinische adherentie zijn bereikt. In 2014 is gestart met bedrijfstijdverlenging voor het OK-complex en
de financiering van bouwfase V wordt in 2015 verkend.

Ook dit jaar is nadrukkelijk ervaren dat de overheid en in het verlengde daarvan de verzekeraars het
kostenaspect van de gezondheidszorg in alle discussies de boventoon laat voeren. De indruk wordt
gewekt dat kwaliteit van minder grote importantie lijkt te zijn. Vanzelfsprekend zijn de kosten een
belangrijk issue, maar mogen niet de leidraad worden bij zorgcontractering van 2° lijns zorg.
Uiteindelijk is het gelukt om met bijna alle zorgverzekeraars definitieve afspraken 2015 te maken.
Verwacht wordt dat in het 2e kwartaal van 2015 alle onderhandelingen over zorgcontractering 2015
worden afgerond. Onderhandelingen over 2015 ware gecompliceerd vanwege de zorgverschuiving, de
hiervoor genoemde prijsdruk en de invoering van de 120-dagen regel.
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Door de overheid wordt nadrukkelijk gestreefd naar een verschuiving van de zorg van de tweede naar
de eerste lijn met mogelijke tussenvarianten. Daarbij is de gedachte dat de expertise in de tweede lijn
de eerste lijn kan ondersteunen, zodat de patiënt zo lang als verantwoord in de eerste lijn wordt
gehouden. Een richting die we zeker onderschrìjven zolang de kwaliteit verbeterende aspecten voor de
patiënt het uitgangspunt zijn. Dit betekent dat wij in samenspraak met onze grootste verzekeraar op het
gebied vml bepaalde aandoeningen, zoals diabetes, COPD, CVRM, gesprekken hebben geïnitieerd met
de eerste lijn om deze transmuraliseringstrajecten handeff'ên voeten te geven. Het samenbrengen van
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de professionals blijkt tot een vruchtbaar resultaat te leiden. Het streven is om in 2015 enkele pilots te
gaan draaien. De gedachte van deze pilots is dat de specialist de huisarts ondersteunt, waardoor de
patiënt langer in de eerste lijn bij zijn eigen huisalÿs kan blijven.

Ook het door de overheid ingezette beleid omtrent concentratie en spreiding van zorg vroeg in 2014 de
nodige aandacht. Van belang daarbij is dat afstemming plaatsvindt met de collega-ziekenhuizen in
Rijnmond Zuid op basis van medisch inhoudelijke argumentatie. Juist door het gezamenlijk optrekken
in een aantal trajecten heeft dit daadwerkelijk meerwaarde voor de patiënt opgeleverd.

In 2014 werd ten opzichte van 2013 een productiestijging gerealiseerd. Landelijk was in de
tweedelijnszorg sprake van ka'imp. De toename in pafiënten werd voor een belangrijk deel veroorzaakt
door de geschetste ontwikkeling in Spijkenisse Medisch Centrum. Het jaar 2014 werd afgesloten met
een positief resultaat van 0,9 miljoen euro. Naast een positief resultaat en gezonde balans wordt de
liquiditeit een steeds belangrijker aandachtspunt. De houding van de financiers is de afgelopen jaren
wezenlijk veranderd. De sector gezondheidszorg wordt door de banken duidelijk als meer risicovol
ervaren met aanpassingen als gevolg. Adequaat inspelen op ontwikkelingen is daarbij een vereiste.

Bij de kwartaalcijfer bespreking van de rapportage van de managementteamleden wordt in het kader
van integraal risicolnanagelnent door de respectievelijke portefeuillehouders verslag gedaan van de
stand van zaken van verschillende onderdelen van de organisatie over vastgestelde strategische en/of
operationele risico's. Er is blijvende aandacht bimaen het ziekenhuis voor zowel integraal
risicomanagement als voor de patiëntveiligheid. Zeker ook dit laatste item, patiënt-veiligheid, is een
voortdurend terugkerend gespreksonderwerp. Ook in 2014 heeft de organisatie aan zijn in het
meeljarenbeleid vastgestelde speerpunten verder invulling gegeven.

Het betreft hier onder andere MDL, Moeder en Kind Centrum, diabetes en COPD. Als gevolg van het
overheidsbeleid dat slechts zeer beperkte groei mogelijk is, is de lijn voortgezet dat de overige
speerpunten weliswaar worden gecontinueerd, maar wel binnen de algemene mogelijkheden.
Daarnaast is de organisatie gestart met de voorbereiding voor het opstellen van een
meeljarenbeleidsplan voor de periode 2015 - 2019. Wederom is het strategisch beraad (samengesteld
uit vertegenwoordigers van alle specialismen en de leden van het managementteam) in een aantal
sessies bijeengekomen om over de toekomst van de organisatie van gedachten te wisselen. In de loop
van 2015 zal het meeljarenbeleidsplan gestalte krijgen.

In 2014 is voor wat betreft de automatisering invulling gegeven aan de door de organisatie
vastgestelde routekaart. Tevens is gestart met een oriëntatie op het ziekenhuisinfonnatiesysteem van
onze organisatie in relatie tot een gezamenlijk EPD voor de regio Rijnmond Zuid. Naast het beheersen
van de risico's die inherent zijn aan ICT projecten is privacygevoelige informatie een item wat
voortdurend aandacht vraagt. Belangrijke opdracht is de medewerkers een bewustwordingsproces te
laten doormaken waarbij iedereen zich realiseert dat voortdurend met privacygevoelig materiaal wordt
gewerkt. Voorbereidingen werden getroffen om de velÿaling van de nieuwe Europese regelgeving
omtrent privacy op een juiste manier te implementeren in onze organisatie. Dit geschiedt samen met
de andere ziekenhuizen in de Rijnmondse regio.

Centraal in ons handelen als organisatie blijft de zorg voor de ons toevertrouwde patiënt. Veelal
worden daar geen specifieke onderdelen van genoemd, terwijl dat wel de kern is van het functioneren.
Ziekenhuizen worden in toenemende mate beoordeeld op kwaliteit door externe instanties. Evenals in
voorgaande jaren waren de uitkomsten van de verschillende enquêtes positief. In dit verband mag
zeker ook verwezen naar de plaats in de top vijf van de AD overzichten. Ons ziekenhuis kwam positief
naar voren in al zijn zorgfacetten, medisch en verpleegkundig.
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Naast bovenstaande algemene ontwikkelingen in Ikazia wordt vervolgens een aantal onderwerpen
genoemd die extra aandacht vraagt. Deze onderwerpen zijn:

•  In dit jaar is gestart met de aanzet voor een nieuw meeljarenbeleidsplan voor de periode 2015 -
2019. Opnieuw is het strategisch beraad bijeen gekomen en heeft de lijnen uitgezet voor de
komende jaren. Vervolgens is dit plan besproken met de grootste verzekeraar. Dit zal in 2015
leiden tot een definitieve vaststelling van het meeljarenbeleidsplan door de raad van
commissarissen.

•  Certificefingstrajecten vragen een hele inspanning van een afdeling en organisatie. Een voorbeeld
zijn de eisen voor landelijke darmkankerscreening. Onze MDL afdeling heeíì besloten het HKZ
traject door te zetten om ook na het vervallen van de bovengenoemde verplichting het traject af te
ronden. Met grote inzet en betrokkenheid heeft de polikliniek/dagbehandeling van de MDL de
HKZ accreditatie hier weten te realiseren. Per kwartaal wordt door de portefeuillehouders een
rappolÿage opgesteld, waarin el" aandacht wordt besteed aan facetten van risicomanagement
betreffende hun dienst.

•  Een aantal jaren geleden heeft de organisatie besloten een zogenaamde taskforce patiëntgebonden
kosten in het leven te roepen om de specifieke uitgaven op het gebied van patiëntenkosten te
monitoren en te bespreken. Deze maandelijkse besprekingen, in aanwezigheid van onder andere
MT-leden, geeft de mogelijkheid om vroegtijdig trends te signaleren en zo nodig initiatieven te
starten of maatregelen te treffen.

•  Verheugend was de groei van het Moeder en Kind Centrum. In totaal vonden er 2.867 bevallingen
in ons Moeder en Kind Centrum plaats. Een duidelijke stijging ten opzichte van vorig jaar. Een
effect mede als gevolg van het sluiten van de obstetrie in Spijkenìsse Medisch Centrum.

•  Een belangrijke ontwikkeling binnen de organisatie was de noodzaak, op basis van veranderde
opvatting van de belastingdienst/overheid over de positie van de vrij gevestigde specialist, tot het
oprichten van een medisch specialistisch bedrijf. In goed en constructief overleg is met
voortvarendheid dit voor alle partijen onbekend ten'ein opgepakt en ter hand genomen. Dit
resulteerde eind december in een samenwerkingsovereenkomst tussen het Medisch Specialistisch
Bedrijf Ikazia en de organisatie.

•  Met het Tandheelkundig Specialistisch Bedrijf wordt in het 2e kwartaal 2015 de ondertekening
van een specifiek op kaakchirurgen toegesneden samenwerkingsovereenkomst verwacht.

•  Als gevolg van specifieke landelijke problematiek omtrent uitleg en interpretatie van de NZa
regelgeving hebben bijna alle ziekenhuizen in het kader van hun jaan'ekening in afstemlning met
de accountants een steekproef en zelfonderzoek uitgevoerd omtrent de juistheid van registratie en
wijze van interpretatie van de NZa regels. Ook onze organisatie heeft daar op een dusdanige wijze
invulling aan gegeven dat een goedkeurende verklaìing door de accountant is verstrekt over onze
j aarrekening 2014.

•  Na de sterke stijging van de adherentie is in 2013 was er ook in 2014 sprake van een stijging van
de klinische en poliklinische productie wanneer de cijfers genormaliseerd worden voor de
hiervoor genoemde registratie effecten. De gemiddelde verpleegduur is licht gedaald tot 4,6 dagen
ten opzichte van vorig jaar is (4,7 dagen). Een toenemend aanbod van patiënten met een meer
zorgzwaarte uit de regio Voorne-Putten is een verklaring.

•  De totale formatie 2014 bedroeg gemiddeld 1.165 fte vertaald naar het aantal medewerkers van
1.538 personen. De hogere eisen die door patiënten en andere stakeholders aan onze organisatie
worden gesteld vragen in toenemende mate om trai:fing en gerichte scholing. In 2014 is een
strategisch opleidingsplan ontwikkeld waarin een aantal thema's zijn benoemd die in 2015
resulteren in een forse toename van opleiding en ontwikkeling van medewerkers. De investeringen
in human capital worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie die begin 2015 is toegekend.

Een belangrijk aandachtspunt dat telkenmale terugkomt in alle facetten van onze werkzaamheden
rondom onze patiënt is de veiligheid. Een item waaraan ons ziekenhuis al enkele jaren invulling geeft
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en ons bevestigt in de keuzes die Ikazia hierover continu maakt. Alle professionals dienen er
voortdurend van doordrongen te zijn dat hun handelingen de veiligheid van de patiënten kunnen
beïnvloeden. Dit betekent dat de verplichte handelingen daar dan ook op afgestemd dienen te zijn en
de professional in moet spelen op mogelijk niet altijd vennijdbal'e risico's.

Ook dit jaar kan worden gesteld dat er hard gewerkt wordt in onze organisatie ten behoeve van de aan
ons toevertrouwde patiënt. Het geven van kwalitatiefhoogwaardige zorg is daarbij voortdurend het
uitgangspunt. Daarbij hopen wij Gods steun en zegen te mogen ontvangen.

Mr. R.P.D. Kievit, arts

algemeen directeur
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Financieel beleM

Als aanv-ulling op de jaarrekening 2014 is hierna een beknopte toelichting opgenomen over de
uitkomsten van het gevoerde financiële beleid 2014 en de belangrijkste uitgangspunten voor het
financiële beleid in 2015.

Resultaat en bestemming
Het positieve resultaat uit gewone bedrijfsvoering over 2014 bedraagt 0,9 miljoen euro. Het
financieel resultaat 2014 wordt toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten om hiermee te
blijven voldoen aan de door Raad van Commissarissen en externe financiers noodzakelijk geachte
versterking van het eigen vermogen.

Resultaat uit gewone bedriifsuitoefening
Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering over het boekjaar 2014 is ten opzichte van de jaarrekening
2013 geanalyseerd. Onderstaand een niet limitatieve analyse die op hoofdlijnen het verschil verklaaa't
tussen het resultaat uit gewone bedrijfsvoering in de boekjaren 2013 en 2014.

•  De omzet in 2014 van zorgproducten is met 1,3% gestegen ten opzichte van vorig jaar. In 2014 is
het percentage of completion van in 2014 geopende zorgproducten belangrijk lager vastgesteld
(90%) in vergelijking met boekjaar 2013 (93%). Op basis van de realisatie is vastgesteld dat in de
jaarrekening 2013 het percentage of completion tenminste 2% te hoog is verantwoord in de
jaarrekening 2013. Het gevolg is dat de in 2014 verantwoorde omzet in vergelijking met de
onderliggende productie en gerealiseerd prijsniveau incidenteel achterblijft.

•  Als gevolg van de gewijzigde bestemming van de buitenpoliklinìek Hoogvliet is het resultaat uit
gewone bedrijfsuitoefening in 2014 met 1,0 miljoen euro negatief beïnvloed als gevolg van een
impairment van het zorgvastgoed en voorziening voor verlieslatende contracten.

•  De verantwoorde transitieomzet 2012 is ten opzichte van de jaarrekening 2013 bij het definitief
indienen van de omzetverantwoording 2012 bij de NZa herzien. De additionele opbrengsten van
0,9 miljoen euro zijn in 2014 verantwoord.

•  De personele kosten zijn in 2014 met 4,4% gestegen ten opzichte van 2013. Voor het
accommoderen van de sterke groei in 2013 van het aantal klinische patiënten zijn in 2014 extra
handen aan het bed ingezet. De doorloop van de CAO in 2014 en de toegenomen kosten van de
sociale lasten verklaren een ander deel van de stijging van de personele kosten.

•  Exclusief de een incidentele afwaardering van een lening aan Spijkenisse Medisch Centrum in
boekjaar 2013 zijn de afschrijvingen op immateriële en materiële activa in 2014 met 0,3 miljoen
euro toegenomen.

•  De overige bedrijfskosten zijn met 1,4 miljoen euro toegenomen. De stijging wordt volledig
verklaard door een toename van de patiëntgebonden kosten met 1,8 miljoen euro. De toepassing
van (dure) medicijnen en laboratorium onderzoek door derden verklaren voor een belangrijk deel
de toename van deze kosten in 2014.

Balans 2014
In 2014 is geen sprake van consolidatie met andere instellingen en dus is een enkelvoudige balans
opgemaakt. Het balanstotaal is ultimo 2014 met ruim 5 miljoen euro toegenomen ten opzichte van 31
december 2013. Als gevolg van de verkorting van de balans en het positieve resultaat 2014 is de
verhouding eigen vermogen / balanstotaal gestegen van 20,0% ultimo 2013 tot 21,2% ultimo 2014. De
liquiditeitsratio (vlottende activa gedeeld door vlottende passiva) is ultimo 2014 is 1,1; een lichte
daling ten opzichte van 2013 (1,2).
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Waarclering vastgoed
Door het Ikazia Ziekenhuis wordt jaarlijks beoordeeld of de waardering van zorgvastgoed aanleiding
is voor een impairmentanalyse. Conclusie van een analyse van de indicatieve bedrijfswaarde
berekening van het ziekenhuis is dat de bedrijfswaarde belangrijk hoger is dan de boekwaarde ultimo
2014. Voor de buitenpolikliniek in Hoogvliet is een afzonderlijke bedrijfswaarde berekening gemaakt.
De ingeschatte opbrengstwaarde is belangrijk lager dan de waardering van de materiële vaste activa en
de langlopende huurverplichting ultimo 2014. Derhalve heeft er een herwaardering van de vaste activa
plaatsgevonden en is een voorziening voor een verlieslatend huurcontract gevormd. De impairment is
ontstaan als gevolg van de deelneming in Spijkenisse Medisch Centrum (SMC). De buitenpolikliniek
Hoogvliet is niet in gebruik is genomen als buitenpolikliniek voor zorgverlening aan patiënten van het
Ikazia Ziekenhuis maar gedeeltelijk verhuurd aan SMC.

Weerstandsvermogen
Door een toename van de marktwerking en daarmee samenhangende risico's stellen financiers
hogere eisen aan het weerstandsvermogen (eigen vermogen). Een vrij besteedbaar
weerstandsvermogen van tenminste 20% van het balanstotaal, wordt ultimo 2014 noodzakelijk
geacht om aan de stringente eisen aan solvabiliteit en weerstandvermogen van externe
financiers te voldoen. Een gezonde balans is ook een randvoorwaarde om de verwachte groei
van het Ikazia te kunnen accommoderen. Het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal
bedraagt ultimo 2014 21,2% (2013: 20,0%) en is 1,2% hoger dan de gestelde norm.

Financiering en liquiditeit
Het Ikazia Ziekenhuis heeft vaste relaties met de volgende kapitaalverschaffers: ING, ASN
BNG, Waterschapsbank en RABO. De ka'edietfaciliteit van huisbankier ING voor financiering van

•        werkkapitaal is in 2014 teruggebracht tot van € 15 mln tot € 10 min. De verlaging is opgevangen uit de
positieve kasstroom van de operationele activiteiten. In de 1 e helft van 2015 wordt de financiering van
bouwfase V voorbereid, in de aanvraag voor externe financiers is begrepen de herfinanciering van de
WfZ geborgde bulletlening die in het 4e kwartaal 2015 afgelost dient te worden.

Kerncijfers 2014 & ratio's
De kerncijfers 2012 - 2014 en ontwikkeling van de belangrijkste ratio's zijn s amengevat in één tabel.

Tabel 1 - kernci[fers Ikazia 2012 - 2014

Kerncijfers (bedragen x € 1 min)                        2014          2013        2012

Poliklinische adherentie                                  n/b       144. 002      139. 559

Klinische adherentie                                     n/b       163.192      143.556

Omzet                                             122, 0         121,4       108, 3

Bedrijfslasten                                         118,1          114, 5        104, I

Financiële baten& lasten                                 3, 0           3, 0          2,3

Resultaat uit gewone bedrijfi'uitoefening                      O, 9            3, 8          1,9

Current ratio                                             1,1            1,2          0,9

Solvabiliteit                                      21,2%        20,0%       17,6%

Eigen vermogen / opbrengsten                          26,7%         26,1%       25,7%

Personele kosten als % van de omzet                     56,0%         53,8%       56,8%

Financieel beleid 2015
Voor het jaar 2015 is een sluitende begroting opgesteld, die door de Raad van Commissarissen is
goedgekeurd. In de begroting 2015 is voor zover mogelijk rekening gehouden met gemaakte
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keuzes en een aantal onzekerheden en risico's. Plannen die in ontwikkeling zijn, zijn vooralsnog
niet doorvertaald maar worden geacht minimaal de integrale kosten (inclusief kapitaalslasten) te
dekken.

De belangrijkste uitgangspunten van het financiële beleid voor 2015 zijn hierna samengevat:
•  De begrote omzet is gebaseerd op de verwachte afspraken met zorgverzekeraars. Deze afspraken

zij n tenminste op hoofdlijnen vastgelegd. De intentie is om voor 30 juni 2015 de zorgcontractering
af te ronden en de prijslijsten 2015 te accorderen.

•  In de begroting 2015 is geen rekening gehouden met opbrengsten uit een overgangsregeling voor
kapitaalslasten en de eventuele toepassing van het MBI door de minister van VWS na vaststelling
en goedkeuring van de jaarrekening 2014.

•  De toename van marktwerking en de hiermee samenhangende risico's resulteren in een
streefpercentage voor de reserve aanvaarbare kosten van 20% het balanstotaal.

•  Ten aanzien van liquiditeit wordt een current ratio van minimaal 1,0 nagestreefd. De verwachting
is dat het Ikazia de aankomende drie jaar aan deze norm blijft voldoen.

•  In 2015 wordt concrete stappen gezet om de línanciering van werkkapitaal in lijn te brengen met
de integrale bekostiging en de voorgenomen uitbreiding en renovatie van zorgvastgoed (bouwfase
V) duurzaam te financieren. Voor een deel van de langlopende financiering van bouwfase V wordt
borging bij het WIZ aangevraagd.

•  De dynamiek van de zorgmarkt wordt intern vertaald door toepassing van een rolling budget en
rolling forecast systematiek waarbij externe ontwikkelingen en veranderingen in de interne
bedrijfsvoering worden doorvertaald voor de directie, het management en MSB Ikazia.
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5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na resultaatbestemming)

Ref.     31-dec-14        31-dec-13

(€ x 1.000)       (€ x 1.000)
ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

1            325               293
2               104.715                      109.951
3           179               229

105.219                      110.473

Vlottende activa

Voorraden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten

Vorderingen uit hoofde van bekostiging
Overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

4      1.179         1.104
5          4.727             4.860

6      1.320         7.6O5
7                 41.280                        34.606
8        24           1

48.530            48.176

Totaal activa 153.749

PASSIVA

158.649

31-dec-13
(€ x 1.000)

Ref. 31-dec-14

(€ x 1.000)

Eigen vermogen
Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen

Voorzieningen
Overige voorzieningen

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

..

Kortlopende schulden (ten hoogste I jaar)
Schulden uit hoofde van bekostiging
Overige kortlopende schulden

10

11

781
31.811

0
32.592

6.696

69.757

6
12

0
44.704

781
30.911

0
31.692

4.744

82.334

0
39.879

Totaal passiva 153.749 158.649



Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2014

Ref.          2014            2013
(€ x 1.000)      (€ x 1.000)

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's /
DBC-zorgproducten A- en B-segment)

Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten (2012 alleen A-segment)
Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en
honorariumplafonds
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

14           267              219

15        0           0
16       110.756           109.115
17       947        2.162

18         5.385             5.059
19                  4.706                         4.823

Som der bedrijfsopbrengsten 122.061           121.378

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

20        68.192           65.302
21        11.522            12.241
22        38.397            36.979

Som der bedrijfslasten 118.111                      114.522

BEDRIJFSRESULTAAT 3.950         6.856

Financiële baten en lasten

Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

23         3.050             3.037

900            3.819

0           0
0           0
0           0

900 3.819

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve nieuw ZIS/EPD
Bestemmingsreserve investeringen apparatuur

2014
(€x 1.000)

930
0

-30
900

2013
(€ x 1.000)

849
3.000

-30
3.819
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5.t .3 KASSTROOMOVERZICHT
Ref. 2014                        2013

(€ x I.OOO)  (€ x I.OOO)    (€ x I .ooo)   (€ x I.OOO)
Kasstroom uit operationele activiteiten

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen

- korUopende schulden (excl. schulden aan banken)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
(Des-) investeringen immateriële vaste activa
Investeringen deelnemingen en/of
samenwerkingsverbanden
Mutatie leningen u/g
Overige investeringen in financiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmìddelen

Aansluiting met balans
Kortlopende schulden aan kredietinstellingen begin
Liquide middelen begin boekjaar

Kortlopende schulden aan kredietinstellingen eind
Liquide middelen eind boekjaar

- vorderingen/schulden uit hoofde van transitiebedrag
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk-overschot

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
- vorderingen

3.950                6.856

11.522               12.241
1.952                        1.752

13.474               13.993

-75                          -93

133                        -521
-6.674                         130

6.285                       -2.209

0                      -15.008

6.883                       6.517

0                  0
-3.050                       -3.037

6.552

23.976

-3.050

20.926

-6.317               -8.87O

0                  0
0                 54

0                 13
50                 5O
0                       -1.000

-6.267

0
-4.877

-9.936
1

-177
24

-4.877

9.782

-9.935

-153
9.782

10.000
-4.877

-11.934
1

-9.936

1

-11.184

9.665

-3.037

6.628

-9.753

5.123

1.998

-11.933

-9.935
1.998
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.t Algemeen

Het Ikazia Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis op protestant-christelijke basis met als statutaire
vestigingsplaats Rotterdam.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving W'I-Zi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2
BW.

Continuí'teitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen en de gerapporteerde
waarde van de activa en verplichtingen en van baten en lasten. 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.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Waar nodig zijn de cijfers van 2013 geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2014 mogelijk te maken.

Sectorontwikkelingen omzetverantwoording medisch specialistische zorg 2012-2015

Inleiding
De landelijke onzekerheden waarmee instellingen voor medisch specialistische zorg (ziekenhuizen, UMC's en
ZBC's) tot en met 2013 geconfronteerd werden in de omzetverantwoording zijn in 2014 aanzienlijk afgenomen
met de vaststelling van:
- de uitkomst van het aanvullend omzetonderzoek 2012-2013 van het Ikazia Ziekenhuis door de expert-
commissie van zorgverzekeraars; en
- de transitiebedragen 2012 en 2013 door de NZa zijn voorlopig vastgesteld, de herziene omzetverantwoording
2012 is ingediend bij de NZa. Een definitieve beschikking wordt na 31 mei 2015 verwacht.

De resterende onzekerheid in de omzetverantwoording 2014 van het I kazia Ziekenhuis betreft voornamelijk
schattingsposten met betrekking tot:
- in 2014 gesloten DBC's, geopend in 2013 die buiten de scope van het aanvullend omzetonderzoek 2012-
2013 vielen;
- in 2014 geopende DBC-zorgproducten;
- de afwikkeling van het FB-systeem in de loop van 2015 en de eventuele toepassing van de garantieregeling
kapitaalslasten;
- de afwikkeling van de transitieregeling 2012 die door de NZa ter beoordeling is voorgelegd aan ZN; en
- nacalculatie van de geoormerkte budgetten van zorgverzekeraars voor de verschuiving van zorg uit het
adherentiegebied Spijkenisse.

De schattingsposten hebben betrekking op de bepaling van financiële impact van de onrechtmatigheden over
2014, de impact op de omzetverantwoording en de toerekening aan boekjaren. Daarnaast is rondom een
aantal onderwerpen nog sprake van interpretatieruimte in de registratievoorschriften.

Bij de omzetbepaling van de DBC zorgproducten en overige zorgproducten, alsmede de opbrengsten uit
hoofde van transitieregelingen en honoraria medisch specialisten heeft het Ikazia Ziekenhuis de grondslagen
voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd zoals opgenomen in 5.1.4 en 5.1.9 van deze jaarrekening.
Hierbij is de "Handreiking Omzetverantwoording MSZ 2014" gevolgd, die door het Bestuurlijk Overleg onder
voorzitterschap van het Ministerie van VWS is vastgesteld.
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Oorzaken onzekerheden omzetverantwoording
De onzekerheden zijn in 2012 ontstaan door gelijktijdige invoering van prestatiebekostiging in combinatie met
een transitiemodel, wijzigingen in de DOT-productstructuur en nieuwe wijzen van contracteren met
zorgverzekeraars. Diverse van de in 2012 en 2013 gesignaleerde problemen inzake de omzetverantwoording
golden in 2014 nog steeds en werken door in de verantwoording en in de interne controle over 2014. Open
registratie- en declaratienormen zijn na afloop van het boekjaar 2013 nader geduid door de regelgever
(laatstelijk in augustus 2014). Daarnaast zijn formele en materiële controles door de zorgverzekeraars
geïntensiveerd.

Achtergrond landelijk herstelplan en stand van zaken herstelplan
Voornoemde problematiek heeft geleid tot een landelijk herstelplan medio 2014 voor de ziekenhuizen zoals
vastgesteld door de Minister van VWS. Kern van het herstelplan was:
• Verduidelijking van normen door de NZa (medio 2014);
• Een landelijk aanvullend omzetonderzoek over de jaren 2012 en 2013 en vaststelling door een expertgroep
van zorgverzekeraars (ultimo 2014);
• Het definitief afwikkelen van materiële controles tot en met 2011 in 2014 door zorgverzekeraars;
• Definitieve vaststelling van het eerder onzekere transitiebedrag door de NZa (ultimo 2014);
• Duidelijkheid over de garantieregeling kapitaallasten door de NZa;
• Uitstel van de publicatietermijn van de jaarrekening 2013 tot 15 december 2014.

De onzekerheden die in de jaarrekening 2014 resteren zijn door het afsluiten van de oude jaren dan ook
kleiner dan de onzekerheden in voorgaande jaren en betreffen:
1. Definitieve afwikkeling zelfonderzoek 2012/2013 met de zorgverzekeraars;
2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2014;
3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar;
4. Afwikkeling FB tot en met 2011 en transitieregeling 2012;
5. Macrobeheersinstrument;
6. Overgangsregeling kapitaallasten.

Deze issues zijn (inclusief de afwikkeling hiervan) hierna toegelicht voor het Ikazia Ziekenhuis:

1. Definitieve afwikkeling zelfonderzoek 2012/2013 met de zorgverzekeraars
Het Ikazia Ziekenhuis heeft de onderhandelingen met de zorgverzekeraars over de finale verrekening van het
goedgekeurde rapportageformulier aanvullend omzetonderzoek 2012-2013 afgerond, bevestigd door de
expertgroep d.d. 2 december 2014. De uitkomsten van de onderhandelingen hierover met de zorgverzekeraars
zijn verwerkt in deze jaarrekening. Op 23 april 2015 heeft de NZa vastgesteld dat het aanvullend
omzetonderzoek volledig en toereikend is uitgevoerd door de zorgverzekeraars. Het Ikazia Ziekenhuis mag er,
behoudens vermoedens van fraude, die het Ikazia Ziekenhuis niet heeft, op grond van de brief van de Minister
van VWS van 22 mei 2014 dan ook op vertrouwen dat de jaren 2013 en eerder hiermee definitief afgesloten
zijn.

2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2014
De NFU, NVZ en ZN hebben eind maart 2015 een Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014
gepubliceerd. De NZa heeft bevestigd dat deze handreiking in overeenstemming is met publiekrechtelijke
regelgeving. Naar analogie van het onderzoek over 2012/2013 kunnen instellingen zelf
rechtmatigheidscontroles uitvoeren op in 2014 gesloten DBC's en overige zorgproducten. Deze
rechtmatigheidscontroles worden beoordeeld door de representerende zorgverzekeraars. Op basis van dit
oordeel zullen alle verzekeraars gezamenlijk over de rechtmatigheid van de facturatie 2014 concluderen.

Het Ikazia Ziekenhuis heeft op basis van deze handreiking een onderzoek inzake 2014 uitgevoerd. De
voorlopige uitkomsten zijn betrokken bij het opstellen van deze jaarrekening en het inschatten van de risico's
die voortvloeien uit geconstateerde onjuiste registraties en/of declaraties, rekening houdende met de
contractafspraken met zorgverzekeraars. Naar verwachting zal het Ikazia Ziekenhuis de definitieve rapportage
vóór 30 juni 2015 aan de representerende zorgverzekeraars aanleveren en volgt voor eind oktober 2015
uitsluitsel over dit onderzoek. Dit kan naar verwachting van de raad van bestuur van het Ikazia Ziekenhuis
leiden tot niet-materiële, nagekomen baten of lasten. Waar nodig heeft het Ikazia Ziekenhuis nuanceringen
geboekt.
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Naast de rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 zoals opgenomen in de handreiking heeft de instelling op basis
van een risicoanalyse onderzoek verricht naar de risico's die voor het Ikazia Ziekenhuis materieel zijn. In deze
risicoanalyse zijn de uitkomsten van het aanvullend omzetonderzoek 2012/2013, de uitgevoerde steekproef en
beschikbare overige in- en externe controles betrokken. Ook is een inschatting gemaakt van de DCM-controles
over 2014 op basis van Casemix prognosmodel methode 4 en actuele data tot en met februari 2015.
Doelmatigheidscontroles over 2014 kunnen door de zorgverzekeraars nog uitgevoerd worden. Het Ikazia
Ziekenhuis gaat er van uit dat dit geen financieel effect met terugwerkende kracht hoeft te hebben. De NZa
heeft dit in het landelijk overleg echter niet bevestigd, dus deze onzekerheid blijft vooralsnog bestaan.

Privaatrechtelijk heeft het Ikazia Ziekenhuis geen aanvullende afspraken terzake gemaakt met verzekeraars,
anders dan verwerking van de aandachtspunten zoals opgenomen in het landelijke omzetonderzoek.
De uit de genoemde werkzaamheden en controles voortvloeiende beste inschatting van het financieel effect op
de omzet en daarmee samenhangende posten is verwerkt in deze jaarrekening.

3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgveFzekeraars op schadejaar aan het boekjaar
Het Ikazia Ziekenhuis heeft met de zorgverzekeraars voor 2014 schadelastafspraken op basis van
aanneemsommen respectievelijk plafondafspraken gemaakt. Toerekening van de schadelastafspraken aan
het boekjaar 2014 heeft plaatsgevonden op basis van een beste schatting van het voortgangspercentage
ultimo 2014 in lijn met de Handreiking omzetverantwoording en rekening houdend met de verwachte effecten
van het zelfonderzoek. Deze correcties zijn conform de Handreiking omzetverantwoording op de omzet 2014 in
mindering gebracht en verwerkt in de voorziening op het onderhanden werk ultimo 2014. De uiteindelijke
uitkomsten zullen later blijken uit de afrekeningen met zorgverzekeraars. In deze jaarrekening is de beste
inschatting van het financieel effect op de omzet en daarmee samenhangende posten verwerkt.

4. Afwikkeling FB tot en met 2011 en transitieregeling 2012
De NZa heeft met circulaire d.d. 4 juli 2014 de uitgangspunten voor finale afwikkeling FB kenbaar gemaakt
zoals deze in overleg met de veldpartijen tot stand zijn gekomen. In de loop van 2015 zal het Ikazia Ziekenhuis
in overleg treden met de (voormalige) deelnemers aan het lokaal overleg om het FB t/m 2011 af te wikkelen.
Het Ikazia Ziekenhuis heeft de jaren tot en met 2011 afgerekend, exclusief de effecten van materiële ÿ0ritroies,
welke in 2014 zijn afgerond en exclusief de eventuele aanpassing van het onderhanden werk ultimo 2011. De
onzekerheid over de uitkomsten van de afwikkelingsprocedure blijft bestaan, zolang er geen sprake is van
overeenstemming over de positie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en waar dus historische
verschillen onopgelost zijn. Daarmee is sprake van onzekerheden over de juistheid en volledigheid van de
opgenomen positie ultimo 2014 zoals opgenomen in de positie nog in tarieven te verrekenen bedragen in de
balans.
De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg dat een instelling
voor medisch specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn
behaald onder de oude bekostigingssystematiek vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wordt
aangeduid met de term transitiebedrag. De zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit
hoofde van de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg op als afzonderlijke post
in de toelichting op de balans.

5. Macrobeheersinstrument
Uit de berekeningen van het ministerie van VWS blijkt een overschrijding van EUR 242 miljoen voor 2013 en
voor 2014 is de overschrijding nog niet bekend. De minister neemt uiterlijk 1 mei 2016 een besluit of de
handhaving van het MBI-omzetplafond 2013 wordt ingezet of dat er alternatieven zijn om de overschrijding
2013 te redresseren. Bij opmaak van de jaarrekening is daarom niet betrouwbaar te schatten wat het effect
gaat zijn van het macrobeheersinstrument voor 2013 en 2014 in latere jaren. Voor verdere toelichting rondom
dit risico wordt verwezen naar paragraaf 13 inzake niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.

6. Overgangsregeling kapitaallasten
Het I kazia Ziekenhuis heeft op basis van de beleidsregel Garantieregeling kapitaallasten 2013-2016 (BR/CU-
2139) en de door de NZa beschikbaar gestelde formulieren nog niet berekend op welke suppletie het Ikazia
Ziekenhuis recht heeft. Met de eventuele suppletievergoedingen over 2013 en 2014 is derhalve nog geen
rekening gehouden in de jaarrekening 2014. Het Ikazia Ziekenhuis verwacht hieruit geen materiele bedragen.

Conclusie
De directie heeft ten behoeve van de bepaling van het resultaat en de financiële positie de best mogelijke
schattingen gemaakt op basis van de beschikbare informatie, onder andere met betrekking tot bovenstaande
aspecten van de omzetverantwoording. De Directie is van mening dat, met voornoemde toelichting, de
jaarrekening het vereiste inzicht geeft in het resultaat en de financiële positie van het Ikazia Ziekenhuis op
basis van de ons nu bekende feiten en omstandigheden.
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5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
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.

Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingstermijnen van immateriële vaste activa zijn vanaf 2013 gebaseerd op de gehele Iooptijd van de
leningen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte levensduur van het vast
actief. Op basis van de in 2014 gemaakte bedrijfswaardeberekeningen en gelet op het resultaat 2014, is er
voor 2014 voor de directie geen aanleiding om tot aanpassing van de waardering van de vaste activa op
locatie Montessoriweg te Rotterdam over te gaan. Voor de buitenpoliklnieken wordt indien nodig ook een
afzonderlijke bedrijfswaardeberekening uitgevoerd. Het betreft een buitenpolikliniek in Hoogvliet die als gevolg
van de samewerking in de coöperatie niet is geopend als buitenpolikliniek van het Ikazia Ziekenhuis maar
gedeeltelijk wordt verhuurd aan Spijkenisse MC.

Financiële vaste activa
Deelnemingen in maatschappijen waarin geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Invloed van betekenis wordt verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen
uitbrengen van meer dan 20 % van de stemrechten. Leningen u/g worden opgenomen voor de nominale
waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van gemiddelde historische inkoopprijzen.

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
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 2015 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.

Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde (geamortiseerde kostprijs). Een voorziening wordt
getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een Iooptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder korUopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat naast het kapitaal uit collectief gefinancieerd vermogen. Het collectief
gefinancieerd vermogen bestaat uit reserve aanvaardbare kosten en een tweetal bestemmingsreserves.

Voorzieningen (algemeen)
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 omde
verlól-ichtingenâf te wikkelen, tenzij anders vermeld.
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Voorzieningen (specifiek)
Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van
panden, installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gebaseerd op
nominale waarde.

Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren)
De voorziening verlofrechten betreft de rechten PLB-uren (Persoonlijk Levensfase Budget). De voorziening
omvat de reguliere rechten van werknemers jonger dan 45 jaar alsook de rechten van werknemers van 45 jaar
en ouder waarvoor de overgangsregeling van toepassing is (1 januari 2009 in dienst van een werkgever die
onder de werkingssfeer van de CAO Ziekenhuizen valt, 45 jaar of ouder, aantal dienstjaren in de zorgsector).

Voot-ziening voor verlieslatend huurcontract
Ultimo 2014 is een voorziening voor een verlieslatend huurcontract gevormd. Deze voorziening heeft
betrekking op een langlopend huurcontract voor de buitenpolikliniek Hoogvliet.

Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft
de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op
gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

Schulden
Schulden worden opgenomen voor de nominale waarde (geamortiseerde kostprijs).

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

".Algemeen                                                 ÿ-

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.

Opbrengsten

Zodra een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het resultaat van onderhanden DOT- en overige
zorgproducten, worden de opbrengsten in de winst- en verliesrekening verwerkt naar rato van de voorrang van
de verrichte prestaties. Onder opbrengsten wordt verstaan de in het contract met de verzekeraar
overeengekomen opbrengsten, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat de opbrengsten zullen worden
gerealiseerd en betrouwbaar kunnen worden bepaald. De mate waarin prestaties van een DOT contract zijn
verricht wordt bepaald aan de hand van de tot de balansdatum gemaakt kosten in verhouding tot de geschatte
totale kosten van het contract. Indien het resultaat van een onderhanden project niet betrouwbaar kan worden
bepaald, worden de projectopbrengsten slechts verwerkt tot het bedrag van de gemaakte kosten. Verwachte
verliezen op contracten worden onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen.

Personele kosten

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

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Voor de uitvoering van de WNT heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregels toepassing WNT. De
instelling heeft de Beleidsregels toepassing WNT als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening
gehanteerd.
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.t.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen
Het Ikazia ziekenhuis 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 Ioon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij het
Ikazia ziekenhuis. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht
bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Het Ikazia ziekenhuis 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 2014 diende het
pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 104,5% te hebben. De dekkingsgraad (na indexatie)
bedroeg toen 109%. 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. Op 31
december 2023 moet de dekkingsgraad minimaal 123% zijn. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen
voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om
bijzondere premieverhogingen door te voeren. Het Ikazia ziekenhuis 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. Het Ikazia ziekenhuis heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde
van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
betreffende activa en passiva.

5.1.4.4 Grondslagen van waardering van kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in
het kasstroomoverzicht opgenomen.
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als vo/gt:

Disagio

Totaal immateriële vaste activa

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

31-dec-14     31-dec-13
(€ x I.OOO)    (ÿ x I.OOO)

325            293

325            293

2014           2013
(ÿ x 1.000)    <€ x 1.000)

Boekwaarde per 1 januari
Bij: betaalde disagio
Bij: correctie afschrijvingen voorgaande jaren
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen

293        362
0         0
47         0
15             15
0         54

Boekwaarde per 31 december 325        293

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-t4      3t-dec-t3
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

79.496          85.692
2.675            243

18.404                   19.187
4.140       4.829

0          0

Totaal materiële vaste activa 104.715                 109.951

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2014           20t3
<€ x 1.ooo)    <€ x 1.ooo)

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

109.951        112.307
6.317       8.870

0         0
11.276                   11.226

277               0
0         0
0         0

Boekwaarde per 31 december 104.715                 109.951

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per aclivagroep wordt venNezen naar het mutatieoverzicht
onder 5.1.6.
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3, Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt'. 31-dec-14      31-dec-13
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Leningen u/g
Overige vorderingen

100             100
79             129
0         0

Totaal financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
Deelnemingen   Leningen u/g

in groepsmaatsch.
<€ x 1.000)    <€ x 1.000)

179

Overige
vorderingen

(€ x I.OOO>

229

Totaal financiële
vaste activa

(€ x I.ooo)

Boekwaarde per I januari 2014 100        129         0        229

Bij: kapitaalstorting                                             0            0            0            0
Bij: verstrekte lening                                            0            0            0            0
Af: ontvangen aflossing leningen                                    0            50             0            50
Af: waardeverminderingen                                         0             0             0             0

Boekwaarde per 31 december 2014 100             79              0            179

I Toelichting leningen ulg:
l In 2013 is er een lening verstrekt aan het Spijkenisse Medisch Centrum (SMC) voor een bedrag ad € 1 miljoen.
l Op basis van het netto resultaat 2013 van het SMC en de verwachte resultaten voor de eerstvolgende jaren is besloten
Iom deze lening af te waarderen tot nihil. De rente van 4,0% op de lening aan SMC blijft verschuldigd.
l In 2010 is een lening verstrekt aan Cardiologie Centrum Hoogvliet B.V. van € 290.000. De lening wordt afgelost in 5 jaar.
I De rente is gelijk aan het 3-maands EURIBOR met een opslag van 0,9%. Zekerheden zijn niet overeengekomen. De resterende
Ivordering per 31 december 2014 bedraagt € 79.034.

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en
woonplaats rechtspersoon Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:
Cardiologie Centrum              verlenen van
Hoogvliet B.V.                  cardiologische zorg

Verschaft    Kapitaalbe-         Eigen
kapitaal     lang (in %)     vermoÿlen      Resultaat

€         €

3.600          20%          n.b.           n.b.

Zorg in Regio Zuid Coöperatie      Holding Maatschappij 0          33%          n.b.           n.b.

Zeggenschapsbelangen:
Onderlinge Waarborgmaatschap-
pij voor Instellingen in de
Gezondheidszorg Medirisk B.A.

verzekeren van              107.705           n.b.           n.b.           n.b.

aansprakelijkheid

I De boekwaarde van het verschaft kapitaal aan OWM Medirisk B.A. bedraagt € 107.705, mutaties worden veroorzaakt door

bijstortingen en door ontvangsten uit mogelijke resultaten.
In 2013 is de Zorg in Regio Zuid Coöperatie U.A. opgericht door het Ikazía Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis en het Van Weel
Bethesda Ziekenhuis. Ieder is voor 33,33% eigenaar. De coöperatie is de moederorganisatie van Spijkenisse Medisch Centrum BV en
Facilitair Bedrijf Regio Zuid BV. Aangezien er geen kapitaalstorting heeft plaatsgevonden en er geen resultaten bekend zijn, is de
deelneming op € 0,- gewaardeerd.
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

4. Voorraden

De specificatie is als volgt: 3t-dec-14      31-dec-13
(€ x 1.000)    (€ × 1.000)

Medische middelen
Overige voorraden

939        897
240            207

Totaal voorraden 1.179           1.104

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC.zorgproducten

De specificatie is als vo/gt: 31-dec-14     31-dec-13
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten (2012 alleen A-segment)
Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten B-segment
Af: ontvangen voorschotten
Af: voorziening onderhanden werk
Honorarium medisch specialisten

16.742         16.597
0         0

-16.992                  -16.742
0          0

4.977          5.005

Totaal onderhanden werk 4.727       4.860

6. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 3t-dec-14     3t-dec-13
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging

1. Vorderingen uit hoofde van financiedngstekort
2. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling
3. Vordering uit hoofde van nog in tarieven te verrekenen

0         0
947       7.558
373              47

1.320       7.605

Schulden uit hoofde van bekostiging:

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging

31-dec-t4      31-dec-13
<€ x 1.000)    (€ x 1.000)

0          0

0         0
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis lkazia

5.t .5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Specificatie vorderingen uit hoofde van transitieregeling en schulden uit hoofde van transitieregeling

De specificatie is a/s vo/gt:                                                          20t2 werkelijk
(€ x 1.000)

20t 2
(€ x 1.000)

Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars)
Af: A omzet (inclusief overloop)
Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2013) honorariumomzet Ioondienst met

vergoeding in schaduwbudget in B nieuw
Transitiebedrag

54.691
49.482

54

55.950
50.216

54

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van transitieregeling
- schulden uit hoofde van transitieregeling

5.155

3t-dec-t4
((Ex 1.000)

947
0

947

5.680

31-dec-13
(€ x 1.000)

7.558
0

7.558

Het transitiebedrag is opgebouwd uit twee jaarlagen (bedragen x € 1.000):
-transitiebedrag 2012              95%  €     4.897  inzake 2012
-transitiebedrag 2013              70%  €      3.608  inzake 2013
- transitiebedrag 2012/2013               €     8.505

Reeds ontvangen in 2014
Te vorderen ultimo 2014
transitiebedrag 2012/2013

€      7.558
€       947  in resultaatboeÿaar2014
€      8.505

Toelichting:
De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg dat een instelling voor medisch
specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de oude
bekostigingssystematiek vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wordt aangeduid met de term transitiebedrag. De zorginstelling
neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie bek0stigingsstructuur medisch specialistische
zorg op aJs afzonderlijke post in de toelichting op de balans. Als gevolg van een herziene indiening van de omzetverantwoording 2012
is het transitiebedrag aangepast waardoor in 2014 een resultaat ontstaat van € 947.000,-.

Specificatie schulden uit hoofde van honorariumplafond

In €                             Gedeclareerd aan het           Gedeclareerd via het    Totaal 2014    Totaal 2013
ziekenhuis               lokaal collectief

Lokaal omzetplafond                              0                  20.359.039     20.359.039     19.324.432
-/- gedeclareerd                                  0                  19.310.674     19.310.674     18.218.710
-/- mutatie Onderhanden werk                        0                     -28.479        -28.479       491.080
-/- onderschrijding omzetplafond                       0                    1.076.844      1.076.844       614.642
Saldo in balans (schuld)                             0                          0             0             0

Toelichting:
Als de honorariumomzet van de vrijgevestigd specialisten in een ziekenhuis of een zelfstandig behandel centrum boven het door de
NZa vastgestelde plafond uitkomt, draagt de zorginstelling het meerdere af aan het zorgverzekeringsfonds. De zorginstelling neemt
een schuld uit hoofde van een overschrijding van het honorariumplafond als afzonderlijke post op in de toelichting op de balans. De
zorginstelling vermeldt in de toelichting op de balans de opbouw van de schuld uit hoofde van het honorariumplafond van vrijgevestigd
specialisten in een instelling voor medisch specialistische zorg, onder vermelding van het stadium van vaststelling van het plafond.

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van nog in tarieven te verrekenen

Toelichting:
Het saldo is eind 2014 is € 373k en komt voort uit de afwikkeling van het FB-budget tot en met 2011 exclusief de overloop 2011 in
2012.

...:ÿ;it:m,!  ....  :.suttaat ,.. ,
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

7. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31 -dec-t 4      31 -dec-I 3
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

Vorderingen op debiteuren
Vorderingen op zorgverzekeraars i.v.m, aanneemsommen
Af: ontvangen voorschotten facturatie
Af: voorziening dubieuze debiteuren
Overige vorderingen:
Opleidingsfonds(en)
Fietsproject
Nog te ontvangen bedragen:
Rente
Bonus Nutricia / Friso
Overige overlopende activa:
Diversen
Vooruitbetaalde bedragen

34.289      30.433
5.086       8.183

143      -5.986
-533        -662

868            346
311            261

60         0
50              50

457          1.185
549             796

Totaal overige vorderingen 41.280          34.606

8. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31.dec-14      3t-dec-13
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

Totaal liquide middelen

ING/Rabobank
Kassen

23
1

24

0
1
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

9. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-14      31-dec-13
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen

781        781
31.811                   30.911

0         0
32.592          31.692

Kapitaal

Kapitaal

Reserve aanvaardbare kosten

Bestemmingsreserves:
Nieuw ZIS/EPD
Investeringen apparatuur

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

Saldo per     Resultaat-       Overige      Saldo per
t-jan-2014   bestemminÿ       mutaties    31-dec-2014
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)    (€ x 1.000)    (€ x 1.000)

781          0         0        781

781          0         0        781

Saldo per     Resultaat-       Overige      Saldo per
1-ian-2014   bestemming       mutaties    31-dec-2014
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)    (€ x 1.000)    (€ x 1.000)

27.851        900        30

3.000          0         0       3.000
60          0        -30         30

30.911        900         0

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Het verloop is als volgt weer te geven:

28.781

31.811

10. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Egalisatievoorziening onderhoud
Voorziening jubileumuitkeringen
Voorziening verlofrechten
Voorziening huurverplichtingen
Totaal voorzieningen

Saldo per       Dotatie    Onttrekking        Vrijval      Saldo per
1 -jan-20t 4                                            31 -dec-2014
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)    (€ x 1.000)    (€ x 1.000)    (€ x 1.000)

1.516                       650                        402                            0                     1.764
606                       241                           75                            0                        772

2.622            988             206              0           3.404
0        756          0         0        756

4.744          2.635             683              0           6.696

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-20t4

(€ x 1.000)

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 ir.)
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

2.495
4.201

978

Toelichting per categorie voorziening:
De egalisatievoorziening onderhoud is gebaseerd op een meerjarenplanning van de onderhoudsuitgaven die niet uit de jaarlijkse
onderhoudsbegroting kunnen worden gerealiseerd. De voorziening jubileumuitkeringen heeft 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 intrest. De voorziening verlofrechten betreft de rechten PLB-uren (Persoonlijk Levensfase Budget), De voorziening omvat
de rechten van werknemers jonger dan 45 jaar alsook de rechten van werknemers die ultimo 2009 voldeden aan in de CAO
genoemde voorwaarden voor extra verlofuren (leeftijd, aantal dienstjaren in de zorgsector). De voorziening huurverplichtingen betreft
een verlieslatend huurcontract van de buitenpolikliniek Hoogvliet.
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

11. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt'.

Schulden aan banken

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

Het verloop is als volgt weer te geven:

31.dec-14      31-dec-t3
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

69.757       82.334

69.757          82.334

2014           20t 3
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

87.211      81.422
0         10.000

4.877       4.211

Stand per 31 december

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

Stand langlopende schulden per 31 december

82.334      87.211

12.577       4.877

69.757          82.334

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd (bedragen x € 1.000):

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

12.577       4.877
69.757      82.334
51.801                   56.201

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de korUopende schulden.

_   .                                                                                   ,:. -

I Toelichting:
De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen luiden als volgt:
• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen.

12. Overige kortlopende schuiden

De specificatie is als volgt: 3t-dec-14     31-dec-13
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

Rekening Courant ING Bank
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen
Nog te betalen salarissen, belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Vakantiedagen
Rekening-courant medisch specialisten
Omzetbelasting
Rente
Schuld aan zorgverzekeraars (Overschrijding afspraken en Cope)
Nog te betalen aan Zorg in Regio Zuid Coöperatie U.A.
Diverse kortlopende schulden
Totaal overige korUopende schulden

177           9.936
5.249       3.852

12.577       4.877
5.411       5.843
1.013          1.010
377            330

7.092       7.895
67        169

480        506
8.586           2.526
100              0

3.575          2.935
44.704          39.879

Toelichting:                                                                                           I
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2014 EUR 10 miljoen (2013: EUR 15 miljoen) enI
de rente EURIBOR plus 1,60%.                                                                             I
De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. en betreffen     I
hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen waarbij rekening is gehouden met de verplichtingen die zijn aangegaan metI
het WfZ.                                         "                                                    J
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

13. Niet in de balans opgenomen regelingen

Verplichtingen uit hoofde W]Z

Het lkazia 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 ad € 1.796.000.

Macrobeheersingsingsinstrumentarium

Het macrobeheersinstrument (MBI) kan door de minister van VWS worden ingezet bij overschrijdingen van het macrokader zorg. Het
MBI is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel
instellingen voor medisch specialistische zorg. Inzet van het MBI betekent een terugvordering bij 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, die 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 I december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.
Voor de verschillende boekjaren geldt het volgende:

De verplichting uit hoofde van het MBI 2012 die er ultimo 2013 nog wel was, is vervallen en wordt meegenomen in de groeiruimte in
2016, zo heeft de Minister van VWS op 31 maart 2015 besloten. Het macrokader over 2013 is op basis van cijfers van het Ministerie
van VWS overschreden met een te verrekenen bedrag van maximaal EUR 242 miljoen. De minister neemt uiterlijk 1 mei 2016 een
besluit of de handhaving van het MBI-omzetplafond 2013 daadwerkelijk wordt ingezet, of dat er alternatieven zijn om de alsdan
definitief vast te stelling overschrijding 2013 te redresseren. Voor 2014 is het MBI-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR
18.269 miljoen (prijsniveau 2013). Bij het opstellen van de jaarrekening 2014 is niet bekend of sprake is van een overschrijding van
het MBI-omzetplafond over 2014.

Ikazia is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken of er uiteindelijk sprake zal zijn van een daadwerkelijke verplichting voor
de instelling voortkomende uit het MBI. Hierdoor is deze mogelijke verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van Ikazia
per 31 december 2014.

Letter of support SpUkenisse Medisch Centrum

Ikazia heeft een letter of support getekend op 29 januari 2015 in het kader van een eventueel liquiditeitstekort van het Spijkenisse MC
voor de periode van 12 maanden na ondertekening. In het kader van deze letter of support kan Ikazia tijdelijk overgaan tot
gedeeltelijke overbrugging van een liquiditeitstekort. De letter of support vormt een intentie en daadwerkelijke steun wordt ter
besluitvorming voorgelegd aan de Raad van Commissarissen en het Waarborgfonds (WE).

Verplichtingen uH hoofde van lease/huurcontracten

Dit betreft de huur van grond en gebouwen, parkeerplaatsen (ten behoeve van personeel), leasecontract van een auto en de huur
van kantoorapparatuur.
De resterende verplichting uit hoofde van voornoemde contracten bedraagt per balansdatum € 3.067.000.

Het Ikazia Ziekenhuis heeft een bankgarantie van € 14.400 gesteld voor Sorongstraat 2 te Hoogvliet.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfs-
gebouwen en

terreinen
Machlnes en

installaties
€

Andere vaste    Materlële vaste
bedrijfs-   bedrijfsacUva in

middelen,      uitvoering en    Niet aan het
technische en  vooruitbetalingen  bedrijfsproces

administratieve      op matedële     dienstbare
uitrusting       vaste activa materiÿle activa

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulaUeve herwaarderingen
.cumulaUeve afschdjvingen

- desinveste#ngen
in gebruik genomen activa
cumulatieve herwaardedngen
cumulaUeve afschdjvingen
per saldo

Mutaties in boekÿvaarde (per saldo)

Stand per 31 december 2014
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaardedngen
- cumuiatieve afschdjvingen

Boekwaarde per 31 december 2014

Afsch/ijvingspercentage

Mutatles in het boekjaar
- investeringen
- in gebruikname
- afschdjvìngen
- bijzondere waardevermindedngen

Boekwaaçde per I januad 2014 85.692.338

0
51.689

6.247.607
0

0
0
0

0
0
0
0

-6.195.918

122.371.652
10.680.517
53.555.749

79.496.420                 2.674,262                 18.404.084

0% - 20%        5% - 10%         10- 20%

122.371.652
10.628.828
47.308.142

Stand per I januari 2014
- aanschaÿ,vaarde
- cumulatieve herwaardedngen
- cumulaUeve afschdjvingen

Totaal

€

3.638.779
0

3.396,221

242.558

50.606.580                     4.828.882                               0       181.445.893
0                                    0                               0         10.628,828

31.419.131                                     0                               0         82.123.494

19.187.449                     4.828.882                               0       109.951.227

0
2.602.390

170.686
0

4.074421          2.243.054               0     6.317.475
0           0         0   2.654.079

4.85ÿ786  .               0               0    11.276.079
0 '"         277.000              0       277.000

o
0
o

0
0
0

0
0
0

0
0
o

0
0
0

0
0
0
0

2.431.704

0
0
0
0

2.654.079               0     2.654.079
0          0        0
0          0        0

2.654.079              0     2.654.079

-783.365                       -688.025                               0          -5.235.604

3.638.779
2.602.390
3.566.907

54.681.001          4.417.857              0   185.109.289
0                  0               0    13.282.907

36.276.917                        277.000                               0         93.676.573

4.140.857                               0       104.71ÿ623

O%         0%
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5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN

Project9egevens

":orÿ  .ü.leÿ'êr  Oat°° IO°soh,jvn,
J WTZI-type I Um 2013

€
Nieuwbouw F en renovatie J00                      0
Bouwfase 5                                  1.7t4.940
Waterdetectie technische ruimtes                 4.760
Warmle-koude-opslag                      1.114,314
Energlebesparing                            33,300
Vervanging subverdelers                      26,037
Deudellers en lekstroombeveiligtng OK-complex      3.98t
Renovatie liften                             18.758
Aanpassingen luchtbehandeling bouwdeel J       334.461
Bijwerken legionellabeheersplannen                  0
Upgrade onlruimingsalarminstallat ie               3.028
Traject Bouwbesluit                         20.484
Builenpolikliniek Hoogvliet                    460.224
Hedndchting gassenopsiag                         0
Koppeling Cardds Mirador                         0
Vidavi                                        0
Koppeling externe systemen Mirador                  0
Diverse Medische Inventaris                        0
Verbeteringen isolatiekamers                       0

Investeringen                           Goedkeuringen
,m 2o14   I .e«naa, I    I      I Jÿarvan I

I onder- I bedrag I lndexertngl Aangepaste I °PZe" I
20t4     Çereed    handen    W'fZi  I  WTZi  I goedkeur ng [ vedn9
€         ç         ¢         C         ç          €

258.767         0    258.767                                  0
431.194         0  2,146.135                                  0

2.t40         0      6.900                                  0
-90,300          0   1,024,014                                     0
-35,333          0      -2,033                                     0
26.552          0     52.589                                     0

102.532          0    106.513                                     0
tt.493         0     30.251                                   0

-329.334         0      5.127                                  0
3.629      0    3.629                       0
9.196          0     12.224                                     0

89.843         0    110.327                                0
37.001                     0         497.226                                                                          0

157.577         0    157.577                                0
5.058      ,0    5.058                      0

-5,000                    O"           -5.000                                                                          0
-3,848          0      -3.848                                     0
2.501          0      2.501                                   0
9.90t          0      9,901                                   0

Totaal 3,734,289   683,568         0  4.417.857          0         0             0
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5.13.2 8PEClFICA'rlE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN

Projectÿe9evens
Num-     Bdef-           I

Imer   I nummerl  Datum  IOmschdJvin.ÿl wl-zI-type I Activapostl

Aanpassln9 luchtbehandeling bwdl J
Aanpassing luchtbehandeling OK-comp
Adviseutskoslen v.g,p.
Angio-cardiostatie f
Anti-lnseclenmaatregelen verpl
Bouwfase 3
Cedificering Brandmeldinstall
Energlebespadng
Flelsenstal[in9 z
Gebouwen
Gebouwen (Aanv. poli Slikkerv)
Herindeling J-I (KUA/KIA)
Herindchling bouwdeel h
Kabellrace a - h
Kleine projeclen BIP (2014)
Moeder & Kìndcentrum
Netwerkinfrastmctuur
Nieuwb. E00/E01, Herdnr. IRenov.BOOIB01
Realisalie skillslab fase t
Realisalie skillslab fase 2
Renovalie A01
Uilbreiding hoofdverdeelindch
Uitbreiding Vos / OSCAR
Upgrade MRI
Verbouvàng buckykamer 1
Vemieuvÿng cv-leld. / expans, vaten
Vemleuwen verdeler NK4-1
Verv. persleiding bij bwd. D
Vervanging warmtapwatednstali

Investeringen             I   Toekomstige lasten   ]
Afschrij-I          I

WTZi     WMG    Overilíte    Totaal  I ving WTZi ÿ Rentekosten.J

545.643    545,643       -363          -181
177.971     177.971     54.564        27.282
33.915     33.915      1.696         1.696

159.530     159.530     15.953         7.977
t .762       1.762        176            88

-151.701    -151.701      -7.585         -7.585
471.942    471.942    47,194        23.597
69.659     69.659      6.966         3.483

-23.018     -23.018     -2.302         -1.151
6.263      6.263        626           313

14.468      14.468     -1.900          -950
108.678    t08.678     -2.612         -1.306
-98.579     -98.579     10.868         5.434
-3.627      -3.627    -37.754        -37.754
47.792     47.792     -4.929         -4.929
2t.895     21.895      4,779         2.390
4.741       4.741      1,095          t.095
6.397       6.397        474           237

58.604     58.604     38.074        38.074
305        305      5,860         2.930

52.907     52.907         30            15
18t.938    181.938      2.645         2.645
57.384     57.384     18.194         9,097

294.909    294.909      5.738         2.869
10.829     10.829     29 .491         14.745

123.976    123.976      1.083           541
451.618    45t.618     12.398         6.199

7.851       7.851     45.162        22.58t
20.025     20.025        785           393

Totaal 0                     0      2.654.079     2.654.079        246.407               119.824
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BIJLAGE

5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2014

Gestelde
zekerheden

NW8        1999        4.322.25?   30                4.895.%.   2.305.20C         0    144.075   2.161.125    1.440.750    15    lineair       144.075 djksgegarandeerd
BNG         1980        1.815.121  40                2,940%     3t7.646         0    45.378     272.268      45.378     6     lineair       45.378 riik$geÿlarandeerd
BNG         1,979        3.970.57?  40                3,090%     952.937         0    158.824    794.113          0     5     lineair       158.824 dJksgeÿlarandeerd
NWB        1997        3.630.342  20               4,850%    707.896        0   176.974    530.922          0    3    lineair      176.974 9eborçd bii WtZ
BNG         2002        2.416.38C   19                3,130%   1.017.424         0   127.178     890.246     254.356     7     lineair       127.17ÿ dÿksÿleÿarandeerd
BNG        2004       3.000.00(:  10              3,730%    300.00(:        0   3OO.000        0         0    O    lineair          Ol geborgd bij WIZ
ASN         2006       13.000.00(:  20                4,023%   8.450.00(:         0   650.000   7.800.000    4.550.000    12    lineair       650.00(: 9eborgd bii WIZ
NWB        2006       8.000.000   9               3,945%   8.000.00¢        0        0   8.000.000          0    1    lixe       8.000.00C 9eborgd bij WIZ
IÿBö       2009       9.500.000  20              4,520%   7.48t.25(:        0   475.000   7.006.250    4.631.250    14    lineair      475.00¢ 9eborgd bii WrZ
NWB       2010       8.550.00C  30              3,190%   7.579.169        0   283.332   7.295.837    5.879.177    26    lineair      283.33,ÿ 9eborgd bii WfZ
BNG         2011       18.000.00C  30                3,860%   t6.350.00(:         0   600.000  15.750.000   12.750.000    26    lineair       600.00(: ÿleborgd bij WfZ
BNG       2012      15.000.00(:  20             2,230%  14.250.00C       0   750.000  13.500.000   9.750.000    17   lineair      750.00C 9eborgd bij .WfZ
ING         2012       10.000.00(:   t0                3,640%   9.500.00C         0   500.000   9.000.000    6.500.000     7     lineair       500.00(: onÿehorÿld
BNG         2013       10.000.00(:   15                2,600%   10.000.00(:         0   666.667   9.333.333    5.999.998    14    lineair       666.66? odgeborgd

ITotaal     I       I        I     I         !      I 87"211"9221      oJ 4.877.4281 82.334.0941  91.800.9091        1      112-977"4281             I
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

14. Toefichting niet.gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC.zorgproducten A- en B-segment)

De specificatie is a/s vo/gt:                                                                  2014
(€ x 1.0o0)

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen                                                  267

Totaal                                                                                267

2013
(€ x 1.000)

219

219

15. Omzet DBC's / DBC.zorgproducten B.segment

De specificatie is a/s vo/gt:                                                               2014          2013
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment
Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten B-segment
Te verrekenen met zorgverzekeraars

0
o
o

o
0
0

Totaal

Toelichting:
Vanaf 2013 is het onderscheid in A-en B-segment niet meer relevant. De totale DOT-omzet is in toelichting 16 'Omzet DBC's / DBC-
zorgproducten A-segment' weergegeven.

16. Omzet DBC's /DBC.zorgproducten A-segment

De specificatie is als vo/gt: 2014           2013
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten (2012 alleen A-segment)
Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten (2012 alleen A-segment)
Te verrekenen met zorgverzekeraars

110.756                 109.115
0         0
0         0

Totaal 110.756                  109.115

17. Opbrengsten uit hoofde van transitíeregelingen en honorariumplafonds

De specificatie is a/s volgt:                                                               2014
(€ x 1.000)

Opbrengst uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg                    947

Totaal                                                                                947

2013
(€ x 1.000)

2.162

2.162

Toelichting:
Aansluiting schaduwbudget naar transitiebedrag:
Schaduwbudget 2012
af: omzet DBC's inclusief mutatie onderhanden werk

(€ x 1.000)

54.691
49.536

0
5.155

af:  opgenomen in jaarrekening 2012 en 2013
Opbrengst transitieregeling 2014

95%van 5.155
70%van 5.155

4.897
3.608
8.505
7.558

947

Te ontvangen transitiebedrag 2012
Te ontvangen transitiebedrag 2013
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

18. Subsidies

De specificatie is als volgt:

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds)

Totaal

2014           2013
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

5.385           5.059

5.385           5.059

19. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2014           2013
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):
Bereide maaltijden
Administratieve dienstverlening
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Affiliatievergoeding
Honorarium medisch specialisten in Ioondienst
Overige opbrengsten
Totaal

239            259
352            355

59         68
2.309           2.538
1.747           1.603
4.706           4.823
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

20. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2014           2013
(€ x i.ooo)    (ÿ x I.OOO)

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:

52.193          50.439
7.369       6.292
4.750           4.513
2.493          2.199

Subtotaal
Personeel niet in Ioondienst

Totaal personeelskosten

66.805         63,443
1.387           1.859

68.192                    65.302

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
1.165           1.152

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

Alle personeelsleden zijn in Nederland werkzaam.

21. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is a/s vo/gt:

1.165           1.152

2014           2013
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa                                                                 -32            15
- materiële vaste activa                                                                11.554        11.226
- financiële vaste activa                                                                    0         1.000

Totaal afschrijvingen                                                                  11.522        12.241

Toelichting:
De afschrijving van de financiële vaste activa in 2013 betrof de afwaardering van de lening aan het Spijkenisse Medisch Centrum.
(zie ook 5.1.5. toelichting op de balans onderdeel 3) financiele vaste activa)

De bedrijfswaarde berekening van het zorgvastgoed op de Montessoriweg in Rotterdam is belangrijk hoger dan de huidige
boekwaarde. De belangrijkste uitgangspunten voor deze bedrijfswaarde berekening zijn een begroot resultaat 2015 dat in lijn ligt met
het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2014, een disconteringsvoet van 2,4%, een omzetgroei van 0% en een ideaal complex
voor investeringen in medische apparatuur en overige materiële vaste activa.

22. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2014           2013
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt-en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing
Dotaties en vrijval voorzieningen

3.264       3.103
7.062          6.918

24.077         22.160
2.996          4.107

998            396
0        295

Totaal overige bedrijfskosten 38.397         36.979

Toelichting:
De toename van huur en leasing is het gevolg van het vormen van de voorziening voor een verlieslatend huurcontract. I
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

Rentebaten
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten
Subtotaal financiële baten

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

Totaal financiële baten en lasten

2014           2013
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

0          0
0          0
0         0

3.050           3.037
3.050           3.037

3.050           3.037
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

25. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?  Eindveranlwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Commisarissen
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?    Eenhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt:

Mr. R.P.D.

Naam                                         Kievit, arts

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder           1-3-2001
werkzaam in uw organisatie?

2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit             ja
van het bestuur?

3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als                 n.v.t.
bestuurder werkzaam in uw organisatie?

4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst           n.v.t.
van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens
over de bezoidiging van deze gewezen bestuurder met
functienaam en eigennaam te worden vermeld
onderaan de WNT-tabel onder 26.)?

5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Arbeidsover-
eenkomst voor
onbepaalde tijd

6 Welke salarisregeling is toegepast? Oude NVZD-
regeling

100%
245.040

7 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)
8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld,

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
a. Waarvan: verkoop verlofuren                             0
b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren                    0

9 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen
in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor
privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?                15.072

10 Beiastbare vaste en variabele onkostenvergoedìngen         3.611
11 Werkgeversbijdrage sociale ver-zekeringspremies            8.653
12 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar

op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT,
FPU, sabbaticai, aanvulling sociale uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)                    29.004

13 Winstdelingen en bonusbetalingen                           0
14 Uitkeringen in verband met beëindiging van het

dienstverband                                          0
15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)                301.380

29



Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt:

Prof. Dr. C.P.                  Prof. Mr. J,M.

Naam                                            Veerman      K. Tigelaar          Hebly

1-1-2012               19-9-2013                 1-1-2012

J. den Heijer

1-3-2010

Ja, vice-

voorzitter

1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het
eerst in de huidige functie van toezichthouder
werkzaam binnen de organisatie?

2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de                Ja                           Nee           Nee
Raad van Commissarissen geweest?

3 Nevenfunctie(s)
4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld,

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)              14.520          9.680         15.000         9.680
5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen

in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor
privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?                     0             0             0            0

6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen                      0              0              0             0
7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies                0              0              0             0
8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar

op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT,
FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)                       0             0             0            0

9 Winstdelingen en bonusbetalingen                            0              0              0             0
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het

dienstverband                                         0             0             0            0
11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)                             14.520          9.680          15.000          9.680

De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen (vervolg):

Mr. A.N.

J. Hoogen-       Kampher-         Dr. J.P.

Naam                                            doorn          beek     Schermers

1-1-2011         1-1-2014     _. ÿ-1-2011

Nee            Nee

9.075       9.680

0
0
0

0
0

0
9.075

o
0
o

o
0

0
9.680

Toelichting:
De bezoldiging in 2014 van Prof. Mr. J.M. Hebly heeft deels betrekking op 2013.

1 Vanaf welke datum was.de toezichthouder voor het
eerst in de huidige functie van toezichthouder
werkzaam binnen de organisatie?

2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de               Nee
Raad van Commissarissen geweest?

3 Nevenfunctie(s)
4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld,

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)                9.680
5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen

in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor
privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?                     0

6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen                     0
7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies                0
8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar

op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT,
FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering,
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)                        0

9 Winstdelingen en bonusbetalingen                           0
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het

dienstverband                                          0
11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)                            9.680
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26. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen pubfieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

Mr. R.P.D.
Kievit, arts

1-3-2001
1   Functionaris (functienaam)
2   In dienst vanaf (datum)
3   In dienst tot (datum)
4   Deeltijdfactor (percentage)                               100%
5   Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,                260.112

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
6  Winstdelingen en bonusbetalingen                           0
7  Totaal beloning (5 en 6)                              260.112
8   Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)                 3.611

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar
9  op termijn (in €)                                     29.004

Uitkeringen in verband met beëindiging van het
10  dienstverband (in €)                                      0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 292.727

11  Beloning 2013                                       286.910

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging:

In het kader van de WNT is een voorlopige klasse indeling bepaald voor de toekomstige beloning van de algemeen directeur. De
totaalscore komt hierbij uit op zeven punten, wat neerkomt op indeling in klasse G met een bezoldigingsmaximum van € 188.660,-
voor 2014. De Raad van Commissarissen zal in 2015 de definitieve klasseindeling bepalen. De huidige bezoldiging van de algemeen
directeur is gebaseerd op de (oude) NVZD-regeling en overschrijdt de WNT-norm voor 2014. Omdat het arbeidscontract vóór 1
januari 2013 is afgesloten geldt het overgangsrecht. Vanaf 1 januari 2017 zal de huidige bezoldiging bij ongewijzigde WNT wetgeving
afgebouwd worden.

De bezoldiging van de overige functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1   Functionaris (functienaam)                                                                     Kinderarts
2   In dienst vanaf (datum)                                                                        1-10-2009
3   In dienst tot (datum)
4   Deeltijdfactor (percentage)                               65%           80%           71%          70%
5   Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,                120.443        143.681        129.312       122.801

eindejaarsuitkedng en andere vaste toelagen)
6  Winstdelingen en bonusbetalingen                           0             0             0            0
7  Totaal beloning (5 en 6)                              120.443        143.681        129.312       122.801
8   Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)                5.813          5.813          5.813         5.813

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar
9  op termijn (in €)                                     14.044         16.452         15.007        13.848

Uitkeringen in verband met beëindiging van het
10 dienstverband (in €)                                      0             0             0            0

142.462

132.434

Kinderarts      Kinderarts       Kinderarts
1-2-2009       1-10-2005         1-3-2009

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 140.300         165.946         150.132

11  Beloning 2013                                    133.159        164.046        150.299
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De bezoldiging van de overige functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden (vervolg):

1   Functionaris (functienaam)
2   In dienst vanaf (datum)
3   In dienst tot (datum)
4   Deeltijdfactor (percentage)                                70%
5   Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,                129.685

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
6  Winstdelingen en bonusbetalingen                           0
7   Totaal beloning (5 en 6)                               129.685
8   Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)                5.813

Voorzieningen ten behoeve van beioningen betaalbaar
9  op termijn (in €)                                     14.846

Uitkedngen in verband met beëindiging van het
10 dienstverband (in €)

Kinderarts       Kinderarts       Intensivist      Intensivist
1-8-2010        15-8-2011        1-11-2005        1-3-2009

30-4-2014
23%        83%       80%

48.782         175.037         141.625

0          0         0
48.782                  175.037                 141.625
5.679           6.133           5.973

4.949          20.389          16.451

60.000              0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 150.344         119.410         201.559         164.049

11  Beloning 2013                                    150.603        148.648        208.115       162.088

De bezoldiging van de overige functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden (vervolg):

1   Functionaris (functienaam)
2   In dienst vanaf (datum)
3   In dienst tot (datum)
4   Deeitijdfactor (percentage)
5   Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
6   Winstdelingen en bonusbetalingen
7   Totaal beloning (5 en 6)
8  Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar
9  op termijn (in €)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het
10 dienstverband (in €)

Intensivist       Intensivist       Intensivist      Intensivist
1-12-2010        1-8-2013       1-3-2012       1-2-2012

80%                        80%                        81%                     100%
147.953         139.894         143.202         169.670

0          0          0         0
147.953         139.894         143.202         169.670

5.813                      5.813                      5.813                     5.813

.17.229           16.451           16.585          19.661

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 170.995         162.158         165.600         195.144

11  Beloning 2013                                     161.928         63.867        167.615       192.815

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging:
Intensivist: met betrekking tot één intensivist waren de financiële afspraken reeds gemaakt voordat de huidige regelgeving van
kracht werd. Voor de overige intensivisten en de kinderartsen is de beloning conform de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch
Specialisten (AMS).

De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen is in overeenstemming met de WNT. De hoogte van de bezoldiging
van de toezichthouders is vermeld bij 25 bezoldiging Bestuurders en Toezichthouders.
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27. Honoraria accountant

De honoraria van de accountant over 2014 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
3 Fiscale advisering
4 Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

2014           2013
€         €

84.383         105.139
0         65.800
0         0
0          0

84.383         170.939

28. Transacties met verbonden partijen

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

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

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 25.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Directie
mr. R.P.D. Kievit, arts

Raad van Commissarissen
prof. dr. C.P. Veerman prof. mr. J.M. Hebly

J. den Heijer J. Hoogendoom

dr. J.P. Schermers K. Tigelaar

mr. A.N. Kampherbeek
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5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De directie van Stichting Ikazia Ziekenhuis heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in de vergadering
van 28 mei 2015.

De raad van commissarissen van de Stichting Ikazia Ziekenhuis, heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd in de
vergadering van 28 mei 2015.

5.2.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1,2.

5.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die gevolgen hebben voor deze jaarrekening.

5.2.4 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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BDO Audit Iÿ Assurance B.V,
K.P. van der Mande(e[aan 40,
3062 MB Rotterdam
Nederland

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van commissarissen en de directie van Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis
Ikazia te Rotterdam

Verklarinÿl betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Protestants Christelijk
Ziekenhuis Ikazia te Rotterdam gecontroteerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2014 en de resuttatenrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen
een overzicht van de gehanteerde grondstagen voor financiële vers[aggeving en andere
toetichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie
De directie van de zorginstetting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die
het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in
Nederland ge[dende Regering verslaggeving WTZi en de bepalingen van en krachtens de Wet
normedng bezoldtging topfunctionarissen publieke en semipub|ieke sector (WNT)ÿ alsmede voor
het opstelten van het jaarverslag in overeenstemming met de ih Nederland getdende RJ 655
Zorginstellíngen.

De directie is tevens verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die voldoet aan de
WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Contro|eprotoc0t WNT van de
beteidsregets toepassing WNT.

De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de WNT-eisen van financiële
rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude
of foutefi.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controtestandaarden en de beleidsrege[s toepassing WNT, inclusief het
Controleprotocot WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons getdende ethische voorschriften
en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een rede[ijke mate van zekerheid wordt
Verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel betang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toe[ichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeetsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel betang bevat als gevolg
van fraude of fouten,

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan alsmede voor de naleving van de WNT-eìsen van financiële rechtmatigheid, gericht op het
opzetten van cOntrotewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze rísico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de zorginsteUing. Een controle omvat tevens het
evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondstagen voor financiële verstaggeving, van de
gebruikte WNT-eìsen van financiële rechtmatigheid en van de redetijkheid van de door de directie

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het !ÿandelsregister onder nummer t7171 i86.
BDO Audit 8. Assurance B.V. is lid van BDO international Ltd, een rechtspersoon naar E,lÿlels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam "BDO" optreden.
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van de zorginste[[ing gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het a[gehe[e beeld van de
jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordee[ te bieden.

Oordeel betref[ende de jaarrekeNng
Naar ons oordee[ geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenste[{ing van
het vermogen van Stichting Protestants Christeiíjk Ziekenhuis Ikazia per 31 december 2014 en van
het resultaat over 2014 in overeenstemming met de Rege[ing vers[aggeving WTZi en de
be|eidsrege[s toepassing Wet normering bezo[di8ing topfunctionarissen publieke en semipub[ieke
sector.

Benadrukking van onzekerheden als gevolg van sectorontwíkkelingen 2012 - 2015
Wij vestigen de aandacht op paragraaf 5.1.4.t van de 8ronds[agen van waardering en
resu|taatbepa[ing in de toelichting op de jaarrekening waarin de directie een nadere toelichting
heeft opgenomen op de sectorontwikkelingen in de periode 2012 - 2015 en de hiermee
samenhangende onzekerheden. Deze aânge[egenheid doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening
Wij vermelden dat het jaarvers[ag, voor zover wij dat kunnen beoorde{en, verenigbaar is met de
jaarrekening.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van kÿassenindeling bezoldígingsmaximum
In overeenstemming met het Controleprotoco[ WNT en de brief van VWS d.d. 20 februari 2015
hebben wij het bezoldigingsmaximum WNT, zoats bepaald en verantwoord door de inste[[ing, als
uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij geen werkzaamhedenverricht op de
totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevo[ge artikel 2 Regering vers[aggeving WTZi juncto artikel 2:393 lid 5 onder e BW vermelden
wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebreken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel
2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd.

Rotterdam; 28 mei 201

BDO Audit ÿt Assurance B.V.
namens deze,

w.g.R. Karlas RA




