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BESTUURSVERSLAG  

Algemeen  

In  het  voorliggend  jaarverslag  over  2015  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  governance  code.  

Zowel  externe  als  interne  belanghebbenden  worden  betrokken  bij  het  beleid  van  de  organisatie.  
Externe  belanghebbenden  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  bijzondere  maatschappelijke  verantwoordelijkheid,  
verantwoorde  en  resultaatgerichte  zorg  en  maakt  dit  inzichtelijk  door  verantwoording  af  te  leggen  
via  deze  jaarverslaglegging.    

Het  Ikazia  Ziekenhuis  maakt  geen  onderdeel  uit  van  een  groep,  maar  is  een  zelfstandige  stichting  met  
een  Raad  van  Bestuur  en  Raad  van  Commissarissen.  In  de  jaarrekening  is  nader  toegelicht  in  welke  
organisaties  het  Ikazia  Ziekenhuis  participeert.    

Risico’s  en  onzekerheden  

Een  financieel  risico  is  dit  jaar  weggenomen  nu  besloten  is  dat  het  Ikazia  Ziekenhuis  organisatorisch  
niet  meer  zal  participeren  in  het  Spijkenisse  Medisch  Centrum.  Definitieve  besluitvorming  hierom-‐
trent  heeft  begin  2016  plaatsgevonden.  Wel  blijven  de  financiële  risico’s  van  ziekenhuizen  aanzienlijk  
vanwege    de  voortdurende  druk  op  de  kosten  (bijvoorbeeld  dure  medicijnen)  in  relatie  tot  de  in  con-‐
tracten  met  verzekeraars  overeengekomen  zorgplafonds.  Ook  de  maatregel  welke  vanuit  het  minis-‐
terie  van  VWS  genomen  kan  worden  ter  beperking  van  de  zorgkosten  (Macrobeheersingsinstrument)  
is  een  financieel  risico  voor  ziekenhuizen.  Het  voldoen  aan  wet-‐  en  regelgeving  is  voor  ziekenhuizen  
een  permanente  uitdaging.  De  risico’s  hieromtrent  zijn  in  beeld,  middels  naleving  van  de  ‘Handrei-‐
king  MSZ  2015’  wordt  (bij)gestuurd  waar  nodig.    

Onze  ziekenhuisorganisatie  kende  ook  in  2015  een  groei  in  productie.  Dit  overigens  in  tegenstelling  
tot  de  landelijke  trend,  die  een  daling  te  zien  gaf.  Als  organisatie  blijft  het  lastig  om  te  moeten  accep-‐
teren  dat  er  niet  betaald  wordt  voor  geleverde  zorg.  De  afgesproken  plafonds  zijn  leidend,  hetgeen  
betekent  dat  door  de  groei  Ikazia  en  dus  ook  de  specialisten  niet  gehonoreerd  worden  voor  alle  acti-‐
viteiten,  die  verricht  zijn.  Als  argument  wordt  het  begrip  sturing  gehanteerd,  inspelen  op  ontwikke-‐
lingen  en  de  landelijke  afgesproken  kaders.  De  patiënt  heeft  echter  nog  steeds  het  recht  van  een  
vrije  keuze  voor  de  dokter  en  het  ziekenhuis.  Ikazia  vindt  dat  een  groot  goed,  alleen  daar  hoort  ook  
een  deugdelijke  financiering  bij.    



Een  van  de  ontwikkelingen  die  wij  ervaren  in  de  geleverde  zorg  is  de  verzwaring  van  de  zorg  aan  onze  
patiënten.  De  vergrijzing  betekent  een  toename  van  de  oudere  kwetsbare  patiënt,  waarbij  de  ko-‐
mende  jaren  gemiddeld  steeds  meer  zorg  aan  de  individuele  patiënt,  veelal  als  gevolg  van  de  aanwe-‐
zige  comorbiditeit,  geleverd  zal  moeten  gaan  worden.  Dit  heeft  zonder  meer  consequenties  voor  de  
kostenopbouw  van  de  ingrepen  die  bij  deze  toenemende  groep  zal  plaatsvinden.  Overigens  ook  de  
transmuraliseringstrajecten,  die  wij  van  harte  onderschrijven,  zet  druk  op  het  kostenniveau.  De  op-‐
bouw  gaat  nu  uit  van  gemiddelden,  bij  verschuiving  naar  de  anderhalve  lijnszorg  of  behouden  in  de  
eerste  lijn  heeft  dit  een  financiële  impact  op  de  categorie  patiënten  die  naar  de  tweede  specialisti-‐
sche  lijn  komen.  

Maatschappelijke  aspecten  van  het  ondernemen  

Duurzaamheid  is  een  thema  waar  Ikazia  oog  voor  heeft.  Aandacht  wordt  besteed  aan  het  optimalise-‐
ren  van  het  gebruik  van  energie,  water  en  verwerking  van  afval.  Zo  werd  de  overeenkomst  ‘Duurza-‐
me  Energie’  met  Eneco  verlengd.  Daarmee  draagt  Ikazia  bij  aan  de  productie  van  duurzame  energie  
en  aan  de  beperking  van  de  uitstoot  van  broeikasgassen  zoals  CO2.    Daarnaast  wil  de  organisatie  in  
aanmerking  komen  voor  de  Milieuthermometer  MPZ  Algemene  Ziekenhuizen.  Daartoe  heeft  de  or-‐
ganisatie  een  inventarisatie  verricht,  die  inzicht  geeft  in  de  stappen  die  in  deze  nog  gemaakt  moeten  
worden  om  aan  alle  criteria  te  voldoen.  Lastig  blijft  daarbij  de  interpretatie  van  de  regelgeving  die  op  
een  aantal  gebieden  niet  altijd  rekening  lijkt  te  houden  met  de  specifieke  eigenschappen  en  omstan-‐
digheden  van  een  ziekenhuis.                                                                                                                                                                                                                                                      
Met  betrekking  tot  de  gevaarlijke  stoffen  zijn  een  aantal  slagen  gemaakt.  Zo  zijn  de  veiligheidsbladen  
opgenomen  in  het  Documentbeheerssysteem(iDoc),  waarmee  ze  eenvoudig  toegankelijk  zijn  gewor-‐
den  voor  alle  medewerkers.  Er  heeft  een  inventarisatie  plaatsgevonden  van  alle  gevaarlijke  stoffen  
per  ruimte  en  afdelingen.  Ook  de  jaarlijkse  controle  is  gedaan  door  de  Veiligheidsadviseur  op  het  
gebied  van  opslag  en  vervoer  van  gevaarlijke  stoffen.                                                                                                                                                                      
De  oude  milieuvergunning  is  vervangen  door  een  algemene  Omgevingsvergunning.  Het  ziekenhuis  
wordt  als  een  type  B  instelling  gecategoriseerd  en  valt  daarmee  onder  de  bepaling  van  het  Activitei-‐
tenbesluit  milieubeheer,  dat  gebaseerd  is  op  de  Wet  Milieubeheer.  

Ikazia  hecht  eraan  een  goede  werkgever  te  zijn.  De  dienst  P&O  draagt  bij  aan  het  zo  goed  mogelijk  
functioneren  van  onze  medewerkers.  De  dienstverlening  is  er  onder  andere  op  gericht  de  vitaliteit  
van  de  medewerkers  te  behouden  en  te  ontwikkelen.                                                                                                                                                                
Een  van  de  aspecten  voor  het  structureel  bevorderen  van  duurzame  inzetbaarheid  is  het  goed  facili-‐
teren  van  de  dagelijkse  praktijk  van  mobiliteit.  Hiertoe  is  door  de  dienst  P&O  in  2015  de  Loopbaan-‐
Desk  opgericht.  Het  geeft  de  organisatie  de  mogelijkheid  om  de  interne  en  externe  mobiliteit  van  
medewerkers  gestructureerd  aan  te  pakken.  Het  afgelopen  jaar  is  het  meerkeuzesysteem  arbeids-‐
voorwaarden  geëvalueerd  en  aangepast,  waarbij  de  keuzes  die  de  vitaliteit  bevorderen  extra  worden  
gestimuleerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Gestart  is  met  digitalisering  van  de  P&O  processen.  Dit  leidt  ertoe  dat  leidinggevenden  en  medewer-‐
kers  op  meer  efficiënte  wijze  hun  P&O  taken  kunnen  uitvoeren.  Zo  geeft  het  invoeren  van  een  nieuw  
verzuimregistratiesysteem  een  verlichting  van  de  administratieve  taken  met  daarbij  meer  adequate  
stuurinformatie  voor  de  leidinggevende.                                                                                                                                                                                                                
Een  van  de  aandachtspunten  blijft  het  ziekteverzuim.  In  2015  werd  de  organisatie  geconfronteerd  
met  een  behoorlijke  stijging  van  het  ziekteverzuim.  Lag  het  in  2014  nog  op  een  percentage  van  4,13  
procent.  Eind  2015  was  dit  gestegen  naar  4,67.  Een  stijging  van  meer  dan  een  half  procent.  Vertaald  



naar  medewerkers  betekent  dit  gemiddeld  10  fte  per  dag  meer  ziek.  Financieel  vertaald  ruim  500.000  
Euro.  Kijkend  naar  de  frequentie  van  melden  is  daarentegen  een,  weliswaar  lichte,  daling  aan  de  orde  
namelijk  van  1,33  naar  1,27.  Uit  de  verschillende  analyses  kwam  naar  voren  dat  er  meer  langdurig  en  
ook  ernstig  zieke  medewerkers  zijn  en  er  geen  duidelijke  koppeling  kon  worden  gemaakt  met  ar-‐
beidsgerelateerde  problemen.  Met  de  nieuwe  Arbodienst  zal  deze  ontwikkeling  verder  worden  uit-‐
gediept.  

Als  maatschappelijke  organisatie  vindt  het  Ikazia  ziekenhuis  het  van  belang  om  voortdurend  het  con-‐
tact  op  te  zoeken  met  de  inwoners  van  zijn  verzorgingsgebied.  Onze  organisatie  informeert  de  omge-‐
ving  actief  met  inzet  van  verschillende  middelen  over  de  ontwikkelingen  binnen  de  ziekenhuisorgani-‐
satie  met  daarbij  aandacht  voor  de  zorg  in  zijn  algemeenheid.  Naast  de  regionale  bladen  is  het  ge-‐
bruik  van  de  sociale  media  een  belangrijk  middel  geworden.  

Overige  informatie  

De  organisatie  heeft  voor  de  periode  2015-‐2019  een  beleidsplan  vastgesteld.  In  dit  beleidsplan  wordt  
voortgeborduurd  op  de  voorgaande  jaren  met  als  belangrijkste  streven  excellente  zorg  ‘  op  best  
practice’  niveau  te  bieden.  Met  deze  `operational  excellence’  wil  Ikazia  zich  positief  onderscheiden  
met  kwalitatieve,  veilige  en  empathische(zorg  met  aandacht).  Dit  moet  leiden  tot  loyale  patiënten  
die  als  het  ware  een  ambassadeur  zijn  voor  het  ziekenhuis.  Daarnaast  streeft  Ikazia  op  een  aantal  
speerpunten  het  ‘product  leadership’  na,  wat  ons  ziekenhuis  aantrekkelijk  blijft  maken  voor  specialis-‐
ten  om  hier  te  komen  werken.    

Dit  alles  heeft  ertoe  geleid  dat  het  voorgestane  beleid  is  aangescherpt  op  een  aantal  specifieke  on-‐
derdelen,  vertaald  in  portfolio  keuzes  en  transmuralisering  trajecten.      

Binnen  onze  organisatie  is  voor  het  risicomanagement  als  model  voor  integrale  risicobeheersing  het  
COSO  Enterprise  Risk  Management(ERM)  model  ingevoerd.  In  verschillende  categorieën(strategisch,  
tactisch  en  operationeel)  en  op  verschillende  organisatieniveaus(instelling,  cluster  en  afdeling)  wor-‐
den  de  risico`s  geïdentificeerd,  geanalyseerd,  geclassificeerd  en  een  risicorespons  voorgesteld.  Na  
vaststelling  van  de  verschillende  risicoprofielen  in  de  categorieën  is  gestart  met  het  uitvoeren  van  de  
toepasselijke  beheersmaatregelen.  Bij  de  introductie  van  het  ERM  zijn  onder  andere  de  volgende  
doelstellingen  geformuleerd:  voorkomen  moet  worden  dat  de  organisatiedoelen  met  betrekking  tot  
patiënt,  medewerkers,  financiën  en  productie    niet  worden  bereikt.  Het  gefaseerd  toewerken  naar  
een  zeer  betrouwbare  organisatie,  die  proactief  zijn  risico`s  in  kaart  brengt,  is  daarbij  een  ander  doel.  

Als  uitvloeisel  van  het  integraal  risicomanagement  is  er  een  integraal  crisismanagementplan  vastge-‐
steld  alsmede  een  projectplan  voor  continuïteitsmanagement.  

Op  deze  wijze  heeft  Ikazia,  middels  het  opgestelde  kader  voor  een  expliciete  systematische  beheer-‐
sing  van  onverwachte  gebeurtenissen,  ingespeeld  op  mogelijke  risico`s  die  de  organisatie  loopt.  

Bij  de  kwartaalrapportage  die  door  iedere  dienst  wordt  aangeleverd,  wordt  door  de  respectievelijke  
portefeuillehouders  verslag  gedaan  over  de  vastgestelde  risico`s  op  strategisch,  tactisch  en/of  opera-‐
tioneel  niveau.  Naast  het  aspect  van  het  risicomanagement  wordt  aandacht  besteed  aan  het  item  
patiëntveiligheid.  Een  onderwerp  dat  bij  alle  werkbesprekingen,  die  gericht  zijn  op  de  patiëntenzorg,  
direct  of  indirect,  aan  de  orde  komt.  Alle  professionals  dienen  er  voortdurend  van  doordrongen  te  
zijn  dat  hun  handelingen  de  veiligheid  van  de  patiënten  kunnen  beïnvloeden.  Van  de  medewerker  



mag  worden  verwacht  dat  hij  inspeelt  op  mogelijk  niet  altijd  te  voorkomen  risico`s.  Over  dit  onder-‐
werp  wordt  jaarlijks  door  de  directeur  patiëntenzorg  gerapporteerd  aan  de  Raad  van  Commissaris-‐
sen.  

Als  uitvloeisel  van  de  activiteiten  op  Coöperatie  niveau  is  door  de  vier  ziekenhuizen  bezien  in  hoever-‐
re  een  gezamenlijk  Ziekenhuis  Informatie  Systeem(ZIS)  haalbaar  is.  Na  de  nodige  verdieping  en  in-‐
formatie  is  besloten  aan  deze  transitie  ook  daadwerkelijk  invulling  te  geven.  Dat  betekent  dat  Ikazia  
tezamen  met  de  andere  ziekenhuizen  in  Rijnmond  Zuid(Maasstad,  Spijkenisse  MC  en  Van  Weel  
Bethesda)  heeft  besloten  om  één  ZIS  te  gaan  implementeren.  Eind  december  2015  is  het  contract  
tussen  de  vier  ziekenhuizen  en  de  leverancier  getekend.  Dit  betekent  dat  in  2016  de  nodige  voorbe-‐
reidingen  en  conversies  zullen  plaatsvinden  met  een  life  gang  in  het  vierde  kwartaal  van  2017.  Een  
fors  traject  dat  voor  de  deur  staat  en  het  nodige  zal  vergen  van  de  organisatie.  Dit  betekent  tevens  
dat  Ikazia  terughoudend  is  geworden  in  het  doen  van  allerlei  aanpassingen  in  het  huidige  systeem.  

In  2014  zijn  de  nodige  voorbereidingen  getroffen  voor  het  inrichten  van  het  Medisch  Specialistisch  
Bedrijf  Ikazia(MSBI).  Vanaf  januari  2015  kent  de  organisatie  een  nieuwe  entiteit,  waarbij  het  bestuur  
van  het  MSBI  het  aanspreekpunt  is  geworden  van  de  in  een  maatschap  verenigde  specialisten.  Mid-‐
dels  constructief  overleg  zijn  de  nodige  afstemmingen  en  afspraken  tot  stand  gekomen.  Van  de  zijde  
van  de  Belastingdienst  werd  aangegeven  dat,  gelet  de  ingeslagen  weg,  het  MSBI  als  zelfstandige  on-‐
derneming  wordt  beschouwd  en  er  vooralsnog  geen  sprake  is  van  een  fictief  loondienstverband.  

Het  MSBI  participeert  in  de  onderhandelingen  met  de  verzekeraars  om  op  die  manier  nauw  betrok-‐
ken  te  zijn  met  de  voorgestane  lijn  van  de  organisatie  en  het  MSBI  direct  de  belangen  kan  behartigen  
van  hun  gemeenschappelijke  maatschap.  

Nadat  Ikazia  in  2012  door  het  NIAZ  zijn  accreditatie  was  verlengd,  staat  2016  op  de  rol  voor  een  her-‐
visitatiebezoek  (september  2016).  Dit  betekent  dat  de  organisatie  in  2015  gestart  is  met  de  voorbe-‐
reiding,  waarbij  de  toetsing  plaatsvindt  volgens  de  Q-‐mentum  systematiek.  In  het  naar  de  Nederland-‐
se  setting  omgezette  Canadese  systeem  wordt  in  samenhang  gekeken  naar  governance,  organisatie,  
serviceniveau,  medicatie  en  infectiepreventie.  In  principe  veel  minder  bureaucratisch,  met  de  kwali-‐
teit  van  zorg  centraal.  

In  het  jaar  2015  is  met  banken  overlegd  omtrent  de  financiering  van  een  stukje  nieuwbouw  en  inter-‐
ne  verbouw,  intern  ook  wel  fase  V  genoemd.  Nadat  in  het  eerste  helft  van  het  jaar  een  informatie-‐
memorandum  is  opgesteld,  is  in  het  najaar  overeenstemming  bereikt  over  de  financiering.  Dit  bete-‐
kende  dat  na  intern  het  procedurele  traject  is  afgerond,  begin  december  de  bestedingsgerede  stuk-‐
ken  zijn  verzonden  naar  geïnteresseerde  partijen.  Eind  februari  zullen  de  offertes  worden  ingediend,  
met  start  bouw  in  het  tweede  kwartaal  van  2016.  

Financieel  

Ontwikkelingen  gedurende  het  boekjaar  

Een  aantal  ontwikkelingen   in  2015  zijn   in   financieel  opzicht  van  grote   invloed  geweest.  Ten  eerste  
heeft  het  Ikazia  Ziekenhuis  besloten  als  gevolg  van  wederom  een  heroriëntatie  van  het  SMC  voor  wat  
betreft  omvang  en   invulling(afslanking),  organisatorisch  niet  meer  te  participeren   in  het  Spijkenisse  
Medisch  Centrum  (SMC).  De  medische  specialistische  zorg  vanuit  Ikazia  wordt  wel  gecontinueerd.  



  De  organisatorische  ontvlechting  die  hiervan  het  gevolg   is  geweest,  heeft  het  resultaat   incidenteel  
negatief  beïnvloed.  Hiermee  is  wel  bereikt  dat  eventuele  toekomstige  financiële  risico’s  betreffende  
het  SMC  zijn  uitgesloten.  Ten  tweede  heeft  er  een  aanzienlijke  afschrijving  moeten  plaatsvinden    op  
de  debiteurenportefeuille.  Met  name  vorderingen  op  onverzekerde  patiënten  waren  hier  debet  aan.  
Ten   derde   waren   kapitaalstortingen   richting   de   verzekeraar   noodzakelijk   voor   onze   aansprakelijk-‐
heidsrisico’s.   Ziekenhuizen  worden   geconfronteerd  met   hogere   claims   van   patiënten  en   als   gevolg  
hiervan  stijgen  de  schadelasten  voor  deze  aansprakelijkheidsrisico’s  van  verzekeraars.  Tot  slot  heeft  
een  aanvullende  dotatie  plaatsgevonden  aan  de  voorziening  voor  groot  onderhoud.  

Omzet  en  resultaten  

In  de  vergelijking  tussen  het  boekjaar  2015  en  het  boekjaar  2014  moet  rekening  gehouden  worden  
met  het  feit  dat  met   ingang  van  2015  voor  het  eerst  sprake   is  van   integrale  tarieven.  Dat  betekent  
dat   in   de   omzet   van   het   Ikazia   Ziekenhuis   nu   ook   het   honorarium   van   de  medisch   specialisten   is    
begrepen.  Wanneer  dit  wordt  gecorrigeerd  op  de  omzetcijfers  is  nog  steeds  sprake  van  een  groei  in  
de  omzet  van  2,4%.  Deze  groei  staat  gelijk  aan  de  stijging  in  de  tarieven  van  het  jaar  2015  ten  opzich-‐
te  van  het  jaar  2014.      

Afgezien  van  de  incidentele  lasten  (zie  kopje  ‘ontwikkelingen  gedurende  het  boekjaar’)  is  sprake  van  
een  gezonde  exploitatie.  Hoewel  het  financiële  resultaat  over  2015  in  het  eerste  opzicht  fors  negatief  
is,  is  daarentegen  het  genormaliseerde  operationele  resultaat  licht  positief  te  noemen.    

Solvabiliteit  en  liquiditeit  

Mede  als  gevolg  van  het  resultaat  over  boekjaar  2015  is  de  solvabiliteit  (verhouding  eigen  vermogen  
en  totaal  vermogen)  ten  opzichte  van  boekjaar  2014  gedaald  van  21,2%  naar  19,0%.  Aangezien  het  
Ikazia  Ziekenhuis  streeft  naar  een  solvabiliteit  van  minimaal  20%,  zal  beleid  worden  gevormd  om  hier  
naartoe  te  groeien.  De  liquiditeit  daarentegen  (verhouding  vlottende  activa  en  kortlopende    
schulden)  is  verbeterd  van  108,5%  naar  114,6%.  Deze  stijging  is  echter  een  momentopname  welke  
werd  veroorzaakt  doordat  de  bevoorschotting  op  het  OHW  per  balansdatum  door  verzekeraars  nog  
niet  geheel  was  teruggedraaid.  Doordat  pas  laat  in  2015  gestart  is  met  de  facturatie,  was  daardoor  
op  balansdatum  een  ruimere  liquiditeitspositie  aanwezig.  Over  het  algemeen  is  de  liquiditeitsruimte  
krap  te  noemen  en  blijft  dit  een  aandachtspunt.    

Kasstromen  en  financieringsbehoefte  

De  positieve  kasstroom  in  2015  wordt  nader  toegelicht  in  het  kasstroomoverzicht.  In  de  toelichting  
op   de   liquiditeit   is   reeds   aangegeven   waardoor   de   positieve   kasstroom   wordt   veroorzaakt.   Begin  
2016  zijn  de  bouw-‐  en  renovatieplannen  rond  Bouwfase  V  afgerond.   In  de   financieringsbehoefte   is  
ter  dekking  van  de  verwachte  investeringen  voorzien.    

Tot  slot…  

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  kwalitatief  hoogwaardige  zorg  is  daarbij  voortdurend  
het  uitgangspunt.    

Daarbij  hopen  wij  Gods  steun  en  zegen  te  mogen  ontvangen.  



  

Mei  2016  

Mr.  R.P.D.  Kievit,  arts  
algemeen  directeur    
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)

Ref.     31-dec-15        31-dec-14
(€ x 1.000)       (€ x 1.000)

ACTIVA

Vaste activa

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

1            412               325
2        102.855           104.715
3             83                179

103.350           105.219

Vlottende activa

Voorraden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's !
DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van bekostiging
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

4          1.167             1.179
5         0         4.727

6        106         1.320
7         33.082            41.280
8         17.237                24

51.592                        48.530

Totaal activa 154.942

PASSIVA

153.749

31-dec-14
(€ x I.OOO)

Rel. 31 -d ec-15
(€ 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)
Overige kortlopende schulden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's

Totaal passiva

10

11

781
28.677

0
29.458

8.164

72.380

12
5

44.568
372

44.94O

154.942

781
31.811

0
32.592

6.696

69.758

44.7O3
0

44.703

153.749

VOOR WAARMERKINGSDOELEINOEN
BDO Audit 8: Assuran¢e B.V.
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2015

Ref.          2015            2014
(€ x I.OOO)      (€ x 1.ooo)

Opbrengsten zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

13               137.992                       111.970
14                  5.641                          5.385
15                  2.414                         4.706

Som der bedrijfsopbrengsten 146.047           122.061

BEDRIJFSLASTEN:

Personee]skosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten
Overige bedrijfskosten

16        71.656            68.192
17                  12.786                         11.522
18       385           0
19     2O.762           0
20        40.722            38.397

Som der bedrijfslasten 146.311           118.111

BEDRIJFSRESULTAAT -264             3.950

Financiële baten en lasten 21         -2,870            -3.050

Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Buitengewoon resultaat

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -3.134              900

22         0           0
22         0           0

0           0

-3.134              900

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserve nieuw Z1S/EPD
Bestemmingsreserve investeringen apparatuur

2015             2014
(ÿ x 1.000)      (€ x 1.000)

-3. t 34              930
0           0
0              -30

-3,134         900

VOOR WAARMERKINGSDOELelN DEN
BDOAudit ÿt Assurance B.V.



Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT
Ref. 2015                2014

(€ x 1.000)  (€ x 1.000)    (€ x 1.000)  (€ x 1.000)
Kasstroom uit operationele activiteiten

Aanpassingen voor:
- afschdjvingen
- mutaties voorzieningen

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operatíonele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen (im)materiële vaste activa
Mutatie leningen u/g
Overige investeringen in financiële vaste activa

Totaal kasstroorn uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

Totaal kasstroorn uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

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

KorUopende schulden aan kredietinstellingen eind
Liquide middelen eind boekjaar

- korUopende schulden (excl. schulden aan banken)

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

-264                3.950

13.171                      11.522
1.468               1.952

14.639                      13.474

12                         -75

5.099
8.198
1.214

7.241

o
-2.870

21.764

36.139

-2.870

33.269

133
-6.674
6.285

6.883

0
-3.050

6.552

23.976

-3.050

20,926

-10.129
0

-1.173

-11.302

-6.317
5O
0

-6.267

8.000
-12.577

-4.577

17.390

0
-4.877

-4.877

9.782

-177
24

0
17.237

-153

17.237
17.390

-9.936
1

-177
24

-9.935

-153
9.782

VOOR WAAR MERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & Assurance B.V.
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

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

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld ín overeenstemming met de Regelìng verslaggeving WTZi, de PJchtlìjnen voor de
Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2
BW.

Continuïteitsveronderstelling
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. Heÿeningen 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
Vanaf het boekjaar 2015 is sprake van integrale tarieven voor DOT-zorgproducten waardoor het honorarium
van vrijgevestigde medisch specialisten onderdeel uitmaakt van de bedrijfsopbrengsten en afzonderlijk
zichtbaar is onder de beddjfslasten. Aangezien in boekjaar 2014 geen sprake was van integrale tarieven zijn de
vergelijkende cijfers in de resultatenrekening exclusief de opbrengsten en kosten honorarium vrijgevestigde
medisch specialisten.
Verder zijn de grondslagen van waardering en van resultaatbepaling ongewijzigd ten opzichte van voorgaand
jaar. Waar nodig zijn de cijfers van 2014 geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te
maken.

Sectorontwikkelingen omzetverantwoording medisch specialístische zorg 2012.2015

Inleiding

De landelijke onzekerheden voor instellingen voor medisch spedalistische zorg (ziekenhuizen, UMC's en
ZBC's) zijn de afgelopen jaren verder verminderd. De resterende in de jaarrekening 2015 van toepassing zijnde
(landelijke) aandachtspunten voor het Ikazia Ziekenhuis hebben betrekking op:
1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2014;
2. RechtmatJgheidscontroles M8Z 2015;
3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar;
4. Afwikkeling FB tot en met 2011
5. Overgangsregeling kapitaallasten.

Bij de omzetbepaling van de DBC zorgproducten en overige zorgproducten heeft het ikszia Ziekenhuis de
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd zoals opgenomen in van deze jaarrekening.
Hierbij zijn de uitkomsten van het aanvullend omzetonderzoek 2014 meegenomen en is de "Handreíking
Rechtmatigheidsonderzoek 2015 Medisch Specia]istische Zorg" gevolgd.

1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2014
Het Ikazta Ziekenhuis heeft de over de uilkomsten van het zelfonderzoek 2014 finale overeenstemming bereikt
met de zorgverzekeraars. De uitkomsten van de onderhandelingen hierover met de zorgverzekeraars zijn
verwerkt in deze jaarrekeníng en dit heeft nlet geleid tot materiële wijzigingen van de in de jaarrekening 2014
opgenomen nuanceringen

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & îÿsuran¢e B.V.
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2. Rechlmatigheidscontroles MSZ 2015
De NFU, NVZ en ZN hebben in december 2015 een Handreiking Rechtmatigheidsonderzoek MSZ 2015
gepubliceerd. Door de NZa is niet bevestigd dat deze handreiking in overeenstemming is met publiekrechtelijke
regelgeving, waarmee een inherent dsico blijft bestaan. Deze rechtmatigheidscontroles worden beoordeeld
door de representerende zorgverzekeraars. Op basis van dit oordeel zullen alle ver-zekeraars gezamenlijk over
de rechtmatigheid van de facturatie 2015 concluderen.

De instelling heeft op basis van een dsicoanalyse onderzoek verricht naar de risico's die voor het Ika:,ia
Ziekenhuis materieel zijn. In deze dsicoanalyse zijn de uitkomsten van eerder uitgevoerde aanvullende
omzetonder-zoeken en beschikbare ovedge in- en externe controtes betrokken. Ook is een inschatting gemaakt
van de DCM-controles over 2015 op basis van eigen tooling.

Daarnaast is het Ikazia Ziekenhuis bezig op basis van deze handreiking een onderzoek inzake 2015 uit te
voeren. 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 2016 aan de representerende zorgverzekeraars aanleveren en volgt daarop uitsluitsel over dit
onderzoek. Dit kan naar verwachting van de raad van bestuur van het Ikazia Ziekenhuis niet leiden tot
matedële, nagekomen baten of lasten.

Doelmatigheidscontroles over 2015 zullen door de zorgverzekeraars nog uitgevoerd worden. Het Ikazia
Ziekenhuis gaat er van uit dat dit geen financieel effect met terugwerkende kracht heeft. De NZa heeft in het
landelijk ovedeg echter niet bevestigd dat dit een terechte aanname is, dus deze onzekerheid blijft vooralsnog
bestaan. Privaatrechtelijk heeft het Ikazia Ziekenhuis geen afspraken terzake gemaakt met verzekeraars,
anders dan verwerking van de aandachtspunten zoals opgenomen in het landelijke omzetonderzoek en het
bepalen van de toekomstige handelswijze op nieuwe doelmatigheidsaspecten. De uit de genoemde
werkzaamheden en controtes 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 zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar
Het Ikazia Ziekenhuis heeft met de zorgverzekeraars voor 2015 schadelastafspraken op basis van
aanneemsommen respectievelijk pfafondafspraken gemaakt. Toerekening van de schadelastafspraken aan het
boekjaar 2015 heeft plaatsgevonden op basis van een beste schatting van het voortgangspercentage ultimo
2015 in lijn met de Handreiking omzetveranb.voording en rekening houdend met de verwachte effecten van het
zelfonderzoek. Deze correcties zijn conform de Handreiking omzetverantwoording op de omzet 2015 in
mindedng gebracht en verwerkt in de voorziening op het onderhanden werk ultimo 2015. 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
De NZa heeft met circulaire d.d. 4 juli 2014 de uitgangspunten voor finale aÿ,vikkeling FB kenbaar gemaakt
zoals deze In overleg met de veldpartijen tot stand zijn gekomen. De koepels ZN, NVZ en NFU hebben een
convenant gesloten over de procedure van afwikkeling. Het Ikazia Ziekenhuis heeft de jaren tot en met 2011
definitief afgewikkeld, inclusief de effecten van matedële controles en (indien van toepassing) de aanpassing
van het onderhanden werk ultimo 2011. Over de ultimo 2015 opgenomen post nog in tadeven te verrekenen
bedragen in de balans is overeenstemming over de omvang en wijze van afwikkellng bereikt. Het verschil met
de ultimo 2014 opgenomen vordedng/schuld ten bedrage van € 43.000,- is ten gunste van het resultaat 2015
gebracht.

5. Overgangsregeling kapilaallasten
Het Ikazia Ziekenhuis heeft op basis van de beleidsregel Garantieregeling kapitaallasten 2013-2016 (BR/CU-
2139) en de door de NZa beschikbaar gestelde formulieren berekend op welke suppletie het Ikazia Ziekenhuis
recht heeft. In de balans per ultimo 2015 is een bedrag van EUR € 903.000,- als beste schatting voor de
vordedng opgenomen. Tevens is in de omzet het verschil verwerkt tussen het vodg jaar ingeschatte bedrag en
de geactualiseerde inschatUng. Het Ikazia Ziekenhuis is voomemens om de aanvraag tot suppletie met daarbij
een bestuursverklaring in te dienen bij de NZa. De volgende onzekerheden zijn van toepassing op het
opgenomen bedrag:
• Onzekerheden in de berekening en interpretatie van begrippen
• Detìnitieve vaststelling van de suppletie door de NZa (o.b.v. evt. aanvu]lend onderzoek)
• De te ontvangen aanvulling van zorgverzekeraars voor zover de kapitaallasten niet door de NZA zal worden
vergoed.

Conclusie
De Raad van Bestuur heeft ten behoeve van de bepaling van het resultaat en de financiële positie de best
mogelijke schatüngen gemaakt op basis van de beschikbare informatie, onder andere met betrekking tot        VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
bovenstaande aspecten van de omzetverantwoording. De Raad van Bestuur is van mening dat, met             BDO Audit Et Assurance B.V.
voomoemde toelichting, de jaarrekening het vereiste inzicht geeft in het resultaat en de financiële positie van2ÿÿ'ÿEI 2016
het Ikazla Ziekenhuis op basis van de ons nu bekende feiten en omstandigheden.

óaturÿ
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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 vervaardigingspdjs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waardedngsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkdjgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoveÿcht zijn in de
jaarrekening genummerd.

lmmateríële en materíële vaste activa
De immatedële en materiêle vaste activa worden gewaardeerd tegen verkdjgìngs- of vervaardigingsprijs onder
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardevermindedngen.
De afschdjvingstermijnen van immateriële vaste activa zijn vanaf 2013 gebaseerd op de gehele looptijd van de
leningen.

De afschdjvingstemlijnen van matedële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte levensduur van het vast
actief. Op basis van de in 2015 gemaakte beddjfswaardebereken]ngen en gelet op het resultaat 2015, zijn er
als gevolg van bouwplannen voor 2016 e.v. redenen om tot een bijzondere waardervermindedng over te gaan
ten aanzien van een twietal gebouwdelen. De resterende boekwaarde (welke als gevolg van de bouwplannen
nog op de balans aanwezig was) is als bijzondere waardevermindering verwerkt in het jaarresultaat over 2015.

Financiële vaste activa
Deelnemingen in maatschappijen waarin geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden
gewaardeerd tegen verkdjgTngspdjs. Invloed van betekenis wordt vemndersteld aanwezìg 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 veÿvachte oninbaarheid.

Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostpdjs op basis van gemiddelde historísche inkooppdjzen.

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 2016 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 kostpdjs). Een voor-z.iening wordt
getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

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

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat naast het kapitaal uit collectief geflnancieerd 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 waarschíjnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden
gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

VOOR WAARM ERKINGSDOELEINDEN
BDO Aud|t E Assurance B.V.
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazla

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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 (toerekeníng aan jaren)
De voorziening vedofrechten betreft de rechten PLB-uren (Persoonlijk Levensfase Budget). De vooÿening
omvat de reguliere rechten van werknemers jonger dan 45 jaar alsook de rechten van werknemers van 45 jaar
en ouder waarvoor de overgangsregelíng van toepassing is (1 januad 2009 in díenst van een werkgever dìe
onder de werkingssfeer van de CAO Ziekenhuizen valt, 45 jaar of ouder, aantal dienstjaren in de zorgsector).

Voorziening voor verlieslatend huurcontract
Ultimo 2015 is een voorziening voor een vedieslatend huurcontract gevormd. Deze voorziening heeft
betrekking op een langlopend huurcontract voor de buitenpolikliníek Hoogvliet.

Voot-ziening jubileumverplichtíngen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkerìngen. De voorziening betreft de
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkedngen. De berekening is gebaseerd op
gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

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

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
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 pedode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verankvoord 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 voortang van
de verrichte prestaties. Onder opbrengsten wordt verstaan de in het contract met de ver-zekeraar
overeengekomen opbrengsten, ind{en en voor zover het waarschijnlijk is dat de opbrengsten zullen worden
gerealiseerd en betrouwbaar kunnen worden bepaald. De mate waarin prestalies van een DOT contract zijn
verdcht wordt bepaald aan de hand van de tot de balansdatum gemaakte kosten in verhouding tot de
geschatte totale kosten van het contract. Indien het resultaat van een onderhanden project niet belrouwbaar
kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten slechts verwerkt tot het bedrag van de gemaakte kosten.
Verwachte verliezen op contracten worden onmiddellijk in de vAnst- en vediesrekening opgenomen.

Personele kosten
Lenen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden voor zover ze verschuldigd
zijn aan werknemers verwerkt in de resuitatenrekening.

Wet normering bezoldigíng topfunctíonarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionadssen in de (semi)publieke sector (WNT)
heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het
opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

10
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen

Het Ikazia ziekenhuis heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensfoengerechtigde 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 verplìchtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht
bij het beddjfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Het Ikazia ziekenhuis betaalt hiervoor premies waarvan de
helft door de werkgever wordt betaatd 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 I januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe
berekening van de dekkíngsgraad. 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 stortìngen te verdchten 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 heetÿ 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 kasstroomoverzìcht
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.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINOE N
BDO Audil: ÿt Assurance B.V.
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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 volgt: 31-dec-15     31-dec-14
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

Disagio 412        325

Totaal immateriële vaste activa 412        325

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2015
(€ x I.OOO)

2014
(€ x 1.000)

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

325        293
102             0
0        47
15         15
0         0

Boekwaarde per 31 december 412        325

In 2015 is een nieuwe lening aangetrokken. Het disagio is geactiveerd en zal worden afgeschreven gedurende de Iooptijd van de
lening. I
2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-15     31-dec-14
(€ x 1.ooo)    (€ x 1.ooo)

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

74.430         79.496
2.925       2.675

17.744         18.404
7.756          4.140

0         0

Totaal materíële vaste activa 102.855                 104.715

Het verloop van de materlële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2015          2014
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investedngen
Bij: herwaardedngen
Af: afschdjvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: des{nvesteringen

104.715                 109.951
10.027          6.317

0         0
11.503                   11.276

384        277
0         0
0         0

Boekwaarde per 31 december 102.855                 104.715

IToelichting:                                                                                                    I
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht
onder 5.1.6.

VOOR WAAR M EFIKtNGSDOELEINDEN
BDO Audit 8 Assurance B.V.
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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-15      31-dec-14
(ÿ x 1.000)    (€ x 1.000)

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Leningen u/g
Overige vorderingen

4        100
79            79
0         0

Totaal financiële vaste activa 83

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

iÿh.                vorderingen
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)    (€ x 1.000)

179

Totaal financiële
vaste activa

(ÿ x 1.000)

Boekwaarde per 1 januari 2015 100         79         0        179

Bij: kapitaalstorting                                             307             0             0           307
Bij: verstrekte lening                                              0             0           866           866
Af: ontvangen aflossing leningen                                    0             0             0             0
Af: waardevermlnderingen                                      403            0          866         1.269

Boekwaarde per 31 december 2015 79              0             83

In 2013 is er een lening verstrekt aan het Spijkenisse Medisch Centrum (SMC) voor een bedrag ad € 1.000.000,-, in 2015 is daar nog
I€ 866.000,- bijgekomen. Op basis van het netto resultaat 2013 lVm heden van het SMC is besloten om deze lening in zijn geheel af te
Iwaarderen tot nihil. De rente van 4,0% op de lening aan SMC blijft verschuldigd. In 2010 is een lening verstrekt aan Cardiologie
ICentnJm Hoogvliet B.V. van € 290.000. De lening wordt afgelost in 5 jaar. De rente is gelijk aan het 3-maands EURIBOR met een
Iopslag van 0,9%. Zekerheden zijn niet overeengekomen. De resterende vordering per 31 december 2015 bedraagt € 79.034. De
Ilenlng is in 2016 geheel afgelost.

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en
woonplaats rechtspersoon

Verschaft    Kapitaal-            Eigen
Kerqactiviteit              kapitaal  belang (in %)      vermoÇlen      Resultaat

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

3.600                       20%                 318.284                 145.954

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

Zeggenschapsbelangen:
Onderlinge Waarborgmaatschappij
voor Instellingen in de
Gezondheidszorg Medidsk B.A.

verzekeren van              395,977         1,13%           n.b.           n.b.
aansprakelijkheid

De boekwaarde van het verschaft kapitaal aan OWM Medirisk B.A. bedraagt € 395,977,-, mutaties worden veroorzaakt door
bijstortingen en door ontvangsten ult mogelijke resultaten.
In 2013 is de Zorg in Regio Zuid Coöperatie U.A. opgericht door het Ikazia Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis en het Van Weel
Bethesda Ziekenhuis. Ieder is voor 33,33% eigenaar. De coöperaUe is de moederorganisatie van Spijkenisse Medisch Centrum BV en
Facilitair Bedrijf Regio Zuid BV. Ultimo 2015 heeft de coöperatie Regio Op Zuid U,A, haar aandelenbelang verkocht, daarmee is het
Ikazia zíekenhuis (via de genoemde coöperatie) geen mede-eigenaar meer van het Spijkenisse Medísch Centrum BV.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit 8: Assurance B.V.
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5,1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

4, Voorraden

De specificatie is als vo/gh 31-dec-15      31-dec-14
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

Medische middelen
Overige voorraden

912        939
255            240

Totaal voorraden 1.167       1.179

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-15      31-dec-14
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten
Af: ontvangen voorschotten
Af: voorziening onderhanden werk
Honorarium medisch specialisten

15.282      16.742
-15.654                 -16.992

0         0
0          4.977

Totaal onderhanden werk -372          4.727

6, Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 31-dec-15
(€ x I.OOO)

3t-dec-14
(€ x 1.000)

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
2. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling
3. Vordedng uit hoofde van nog in tadeven te verrekenen

0          0
0        947

106            373

Totaal vordedngen uit hoofde van bekostiging 106       1.320

Van de NZA is een schrijven ontvangen waaruit blijkt dat Ikazia recht heeft op het in de jaarrekening opgenomen bedrag. Ikazia zal   I
zelf dit bedrag moeten afrekenen met betreffende zorgverzekeraars. I

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit 8: Assurance B.V.

datum    2 3     2016

paraaf  ....
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazla

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

7. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgl: 31-dec-15      31-dec-14
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

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

52.850      34.289
4.042       5.086

-23,828            143
-1.222        -533

0        868
240        311

130            60
130             50

468        457
272            549

Totaal overige vorderingen 33,082      41.280

8. Liquide middelen

De specificatie is als vo/gt: 31-dec-15      31-dec-14
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

ING/Rabobank
Kassen

17.231         23
6         1

Totaal liquide middelen 17.237            24

15

VOOR WAARMERKINGSOOELEINDEN
BDO Audit ÿ Assurance B,V.
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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-15      31.dec-14
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

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

781        781
28.677                   31.811

0         0
29.458                   32.592

Kapitaal
Saldo per
1-jan-2015
(ÿ x 1.000)

Reserve aanvaardbare kosten

Bestemmingsreserves:
Nieuw ZIS/EPD
Investeringen apparatuur

Totaal collectief gelìnancierd gebonden vermogen

Col/ectief gefinancierd gebonden vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

781

781

Saldo per
1-jan-2015
(€ x 1.000)

28.781

3.000          0         0       3.000
30             0             0            30

31.811

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:
Resultaat-       Overige      Saldo per

bestemming      mutaties    31-dec-2015
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)    (€ x 1.000)

0               0             781

0              0            781

Resultaat-       Overige      Saldo per
bestemmin9      mutaties    31-dec-2015

(€ x 1.000)    (€ x 1.000)    (€ x 1.000)

-3.134 0         25.647

-3.134              0 28.677

10. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

Egalisatievoorziening onderhoud
Voorziening jubileum uitkeringen
Voorziening verlofrechten
Voerziening huurverplichtingen
Totaal voorzieningen

Saldo per       Dotatie    Onttrekking        Vrijval      Saldo per
1-1an-2015                                            31-dec-2015
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)    (€ x 1.000)    (€ x 1.000)    (€ x 1.000)

1.764                    1.199                        507                            0                     2.456
772                       321                           81                             0                     1,012

3,404                       787                         154                            0                     4.037
756         0         97         0        659

6.696                    2.307                        839                            0                     8.164

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als

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

langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2015

(€ x 1.000)

3.545
4.494

956

IToelichting per categorie voorziening.
De egalisatievoorziening onderhoud is gebaseerd op een meerjarenplanning van de onderhoudsuítgaven die niet uit de jaarlijkse
onderhoudsbegroting kunnen worden gerealiseerd. In 2015 heeft een aanvullende dotatie plaatsgevonden op basis van een gewijzigd
onderhoudsplan. De voorziening jubileumuitkeringen heeft een verplicht karakter en betreft periodiek te betalen beloningen die niet
een jaadljks karakter hebben. Bij de berekening wordt rekening gehouden met leeftijd, blijfkans en interest, De voorziening
verlofrechten betreft de rechten PLB-uren (Persoonlijk Levensfase Budget). De voorziening 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 verliesiatend huurcontract van de
buitenpolikliniek Hoogvliet.                                                         VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN

BDO Audit. & Assurance B.V.
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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-15      31-dec-14
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

72.380         69.758

72.380         69.758

2015           2014
(€ x I.OOO)    (€ x I.OOO)

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflosslngen

82.335      87.212
8.000             0

12.577       4.877

Stand per 31 december

Af: aflossingsverp]ichting komend boekjaar

Stand langlopende schulden per 31 december

77.758      82.335

5.377         12.577

72.380         69.758

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

31-dec-15     31-dec-14
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

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

5.377      12.577
72.380          69.758
51.559                   56.201

Voor een nadere toelichting op de lang{opende schulden wordt ver'wezen naar de bijlage overzicht lang]opende schulden.
De aflossingsverplichtingen zijn veranb,,voord onder de kortJopende schulden.

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

12, Overige korUopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-15      31-dec-14
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

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

0        177
7.886          5.249
5.377      12.577
5.559       5.411

925          1.013
358        377

7.771          7.092
148             67
48O        480

12.842          8.586
0            100
77         0

3.145       3.574
44.568         44.703

Toelichting:                                                                                                I
De kredieffacilitelt in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2015 EUR 10 miljoen (2014: EUR 10 miljoen) enI
de rente EURIBOR plus 1,60%.                                                  VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN I
De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredieffaciliteit in rekening-courant bij INÿ-ÿÿorÿÿi{#&gÿÿÿÿ@ÿ V.   I
hypotheca{re zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen waarbij rekening is gehouden met de verplichtingen die zijn aangegaan metl
het WfZ.

17
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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 WIZ

Het Ikazia Ziekenhuis is ingeschreven als deelnemer aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Alle deelnemers zijn gehouden tot
het betalen van een obligo, ingeval het dsicovermogen 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 € 1.708.000,-

Algemeen
De instelling maakt in de normale beddjfsuitoefentng gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de [nstelling blootstellen
aan markt- en/of kredietrisìco's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietdsico bij
elke tegenparlij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen
blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde
of fìctieve hoofdsommen van de financiële lnslrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële
instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's,
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 70% geconcentreerd bij vijf grote veÿekeraars. Voor de
kredietdsico's inzake de vorderingen op deelnemíngen en de overige vorderingen wordt verwezen naar de toelichting op deze
(ovedge)vordering. Risico's uit hoofde van oninbaarheid zijn ingeschat en hebben waar nodig tot een voorziening/afwaardering geleid.
Renterìsico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is
sprake van een vast rentepercentage over de gehele Iooptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de Iooptijd. De
instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefiuctuaties te
beheersen.

Macrobeheersingsingsinstrumentaríum

Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdîngen van het macrokader zorg terug te
vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het
macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de AanvAjzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch speclalistische zorg,
respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instelJingen in andere sectoren
kan een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlíjks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
ambtshaive een mbi-omzetp]afond vastgesteld, Tevens wordt door de NZa jaadijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke
afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetprafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door
de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is
geoommunioeerd.

Voor 2015 is het mbt-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 20.297,6 miljoen (prijsniveau 2014).

Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetpÿafond over 2014 en 2015. Ikazia
is niet in staat een betrouwbare inschatüng te maken van de uit het macrobeheersínstrument voorlkomende verplichting en deze te
kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december

Kapitaalstortingen Medírísk U.A.

Tot 31 december 2015 had Ikazia een verzekeringscontract met Medirisk U.A.. In december 2015 is besloten tot een kapitaalstorling,
waarvan een deel van de storling achterwege kon blijven vanwege een garantiestelling op basis van het vermogen van de leden van
Medidsk. Deze latente verplichting ter hoogte van € 190.373,- kan (zolang er zich u.h.v, het verzekeringscontract tussen Medirisk en
Ikazia schadelasten kunnen voordoen welke ten laste komen van Medisk U.A.) opgevraagd worden door Medirisk, wanneer haar
vermogenspositie dit noodzakelijk maakt.

Verplichtingen uit 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 € 3.204.000.

Het Ikazia Ziekenhuis heeft een bankgarantie van € 14.400 gesteld voor Sorongstraat 2 te Hoogvliet.

VOOR WAARMERKIN GSDOELEINDEN
BDO Audít ÿt Assurance B .V.

'Jÿÿ'ÿ   23ÿEI 2016

Behorende bij'ÿ€ÿnr,------ ,.ÿ....(..,O....ÿ... d,d  .....  J..,.J  .....

r         /pa aaf  ....  ÿ../.  .............................
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

13. Opbrengsten zorgprestaties

De specÿqcatie is a/s vo/gh 2015           2014
€         €

Opbrengsten zorgverzekedngswet (exclusief subs!dies)
Opbrengsten Justitie (exclusief subsidie, s)
Overige zoÿ9Prestaties

137.607                111.703
0         0

385        267

Tolaal

Rijkssubs!dÿes varr, vege het M'nìsterie van VWS (waaronder opteklingsfonds)
Beschikbaarheidsbÿdrngen zorg

Totaal

14. Subsidies

De specÿtcatie is als volgt:

137.992     111.970

2015           2014
(€x 1.000)    (ÿx 1.000)

1.352        644
4.289          4.741

5.641           5.385

15. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specÿicalíe is als v<ÿ'g1:

Bereide maaJ(ijden
Admirùstratieve diene[verlenJng
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uÿtgeÿeend personeel en verhuur onroerend goed):
Aftìliatievergoeding
Honorarium medisch specia:isten in Ioond]enst
Overige opbrengsten
Totaal

LASTEN

16. Personeelskosten

De specÿrlcatie is als vÿÿ:

Lonen en salarissen
Sociale lasten
PensioenpremTes
Andere personeelskosten

2015       2014
(ÿ x 1.000)    (€ x 1.000)

265       239
17           352

86        59
445          2.309

1.601          1.747
2.414          4.706

2015       2014
(€ x "i.O00)     (€ x 1.000)

54.324      52.193
7.818       7.368
4.533      4.749
3.002          2.494

Subtotaal
Personeel niet in Ioondÿenst

Totaal personeelskosten

SpecirKÿatie gem[dde|d aantal personeelsteden (in FTE's) per segment:

69.677         66.804
1,979       1.388

71.656         68.192

1.180          1.165

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van ful]-time eenheden

Alte personeelsleden zijn in Nederland werkzaam.

17. Afschrijvingen op ímmateriê/e en materiêle vaste activa

De spec#Tcatie is als volgt:

Afschrijvingen:
- imnlatedë!e vaste activa                                                                    15           -32
- matedêie vaste activa                                                                  11.502        11.554
- finaneiêie vaste actk, a                                                                1.269            0

Totaal afsclvÿvlngen                                                                 12.786        11.522

1.180          1.165

2015           2014
(€x 1.000)     (€x 1.000)

IToelichtlng:                                                                                              }
De afschdjving van de financiêle vaste activa in 2013 bekof de afv,ÿaardefing van de lening aan het Spijkenisse Medisch Centrum.(zie
ook de toelichting op de balans onder koPie 3 (Financÿe vaste activa).

VOOR WAARMERKINGSOOELE}NDEN
/

BDO Audj.ÿ ÿt Assurance B.V./
"ÿÿ'ÿ   ÿ:3 MEI 2016

//
BehorenO/é,'ó'ÿ'efnr..ÿ..t

/1/, -  ...............  ÿ.. u,u  .....  J.,..,/  .....
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis lkazia

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

18. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als vÿÿgt: 2015           2014

Bijzondere waardeverminderingen van:
- immateriêle vaste activa                                                                0            0
. materiële vaste activa                                                                    385             0

Totaal                                                                         385           0

Toelichting:
In 2015 heeft een bÿzondere vÿardevermindering plaatsgevonden als gevolg van bouwplannen rond Bou,,/f'ase V. Een deel van de
bestaande gebouwen had nog een boelo,,raarde, deze boek,,,ÿÿde is, rekening houdend met afscl'uijvingen tot eind 2016,
afgewaardeerd tot ru'fÿi.

19. Honoratÿumkosten vrijgevestigde medisch specialiÿen

De specificatie is als volgt."                                                             2015         2014
€         €

Honorarium vrijgevestigde medisch specÿlisten                                              20.762             0

Totaal                                                                           20.762            0

Toolichting:

Vanaf het boekjaar 2015 is sprake van [nlegrale tarieven voor DOT-zorgwoducten waardoor het honorarium van wïjgevestigde
medisch specialisten onderdeel uitmaakt van de bedrrjfsopbrengsIen en afzonderlijk ;dchtbaar is onder de beÿfslasten. Aangezien in
boekjaar 2014 geen sprake was van integrale tarieven zÿn de vergelijjkende cÿfers in de resultatenrekening exclusief de opbrengsten
en kosten honorarium vrijgevestigde medisch specialisten.

20. Overige bedHjfskosten

De specÿícaUe is als vÿ'gt:                                                              2015         2014
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

Voedingsmlddelen en hotelmaUge kosten                                                  3.161         3.264
AJg ernene kosten                                                                       7.617         7.062
Patiênt- en bewonersgebonden kosten                                                 25.256        24.077
Onderhoud en energiekosten                                                           3.637         2.996
Huur en leasing                                                                   341          998
Dotatie voorziening dubÿze debíteuren                                                    710            0

Totaal overige bedfijfskoslen                                                              40.722        38.397

Toelichting:
De toename van kosten voor onderhoud en energiekosten heeft betrekking op een aanvullende dotatie ten 9unste van de
onderhoudsvoorzJening. In 2015 heeft een aanzieÿ,'ijke dotatie aan on',,nbare debiteuren p]aatsgevonden in verband met een hoger
ingeschat risico aan onÿnbare vorderingen,

LASTEN

21. Financiële baten en lasten

De specÿcatie is a/s vdgl: 2015          20t4
(€ x 1.000)    (€ x 1.000)

Rentebaten                                                                            0            0
Overige opbrengsten fÿnciêle vaste activa en effecten                                           0            0
Subtotaal financiêle baten                                                                 0            0

RenteIasten                                                                        2.870         3.050
Subtotaal financiêle lasten                                                             2.870         3,050

Totaal financiê!e baten en lasten 2.870      3.050

VOOR WAAFIME RKINGSDOELEINOEN
BDO Audir. 8;ÿssurance B.V.

.a

Z--

2 3ÿMEI 2016
//

Behorende .ÿÿÿíÿfnr..ÿÿ..ÿ...0.,...ÿ.... d.d  ......  /....J  .....
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazla

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

22. Bezoldig/ng bestuurders en toezlchthouders

Welk bestuursmodel is van toe.passing op uw organTsatie? Eindveranh',ÿoordelijke Raad van Bestuur met Raad van CommTsarissen
Wat is de samenstetl[ng van het bestuur of de directfe?    Eenhoofdkj

De bezÿdiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginste, ling over bat jaar 2015 is a!s vo!gt:

Mr. R.P,D.
Naam                                      Klevn, ads

1 Vanaf v-elke datum is de persoon als bestuurder           1-3-2001
werkzaam in ut/organisalie?

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 ut/ organisatie?

4 Is deze gewezen bestuÿ'det sindsdien nog in dienst           n.v.t.
van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens
over de bezo!diging van deze gewezen bestuurder
met functienaam en eigennaam te worden verme!d
onderaan de WNT.tabel onder 26.)?

5 Wat is de aard van de (arbeids)overeerLkomst? Arbeidsovereen-
komst voor

onbepaalde tijd

6 Welke satarisregeling is teegepast? Oude NVZD-
regeling

lC0%7 Wat is de deeltÿjdfactor? (percentage)
8 Be,'onÿng (in¢l. salaris, vakantiegekl,

eindeJaarsuitkering en andere vaste toelagen)             259.630
a. Waarvan: verkoop verlofuren                            0
b. Waarvan: nabetalíngan voorgaande jaren                  0

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

10 Belaslbare vaste en variabele onkostenvergoedingen          3.131
11 Werkgeversbijdrage sociate verzekedngspremies            8.742
12 Voorzieningen ten behoeve van beÿ,oning betaalbaar

op terrein (o.a. werkgeversbÿ'jdrage pensioen, VUT,
FPU, sabbeticÿl, aanvuÿing sociale uitkering,
arbeidsong eschiktheidsuit kering, etc.)                    10.862

13 W[nsldetingen en bonusbetalingen                          0
14 Uitkedngen in verband met beëindiging van het

d[enstverband                                       0
15 Totaal bezotdÿging (8 b'm 14, excl. 8a en b)                297.438

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit ÿ Assuran¢e B,V.

/ í'        ÿ
Behorende bXÿrÿnr..,.ÿÿ..,..Q...ÿ,., d,d  .....  .I...,.I  .....

/,.,/
paraaf ....  ..í.«y,.,  .............................Lí--
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

De bezoÿdiging van de leden van de Raad van Commissarissen van de zorgrnstelt':ng over het jaar 2015 is ars volgt:

Prof. Dr. C.P.                  Prof. Mr, J.M.
Naam                                         Veerman                        Hebly

1-1-2009

K. "l'igelaar                  J. den Heijer

1-1-20f 2        1-1-2010       1-1-20101 Vanaf-,;elke datum was de toeÿchthouder voor het
eerst in de hÿdige functie van toezÿhthoudet
werkzaam iÿnnen de organisatie?

2 Is de persoon in het versTa9jaar voorzitter van de               Ja                          Nee           Nee
Raad van Commíssarissen geweest?

3 Nevenfunctie(s)
4 Be,ÿoning (incl. salaris, vakantiegeld,

eindejaarsulkerrng en andere vaste toetagen)              12.000          8.000         10.000         8.000
5 Wat is de totale som van de eventueÿe ve«gcedingen

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

6 Vÿ,sle en variabele onkosten',,,ergoedingen                      0              0              0             0
7 Werkgeversbíjdrage sociale verzekerL,'ÿgspremies                0              0              0             0
8 Voorzien'ngen len behoeve van bekÿnÿng beÿ,aÿJbasr

op temÿïjn (o.a. werkgeversbÿjdiage pensioen, VUT,
FPU, sabbatk:al, aanvÿling sociale u'tkering,
arbekfsonge schÿktheid suÿkedng, etc.)                        0             0             0            0

9 Winstdetingen en bonusbetatîngen                          0             0             0            O
10 Uitketingen in verband met beëindiging van het

dienstverband                                            0              0              0             0
11 TotaaJ bezo!diging (4 Um 10)                        12.000         8.CO0        10.000        8.000

Ja, vice-
voorzitter

De bezoÿd[ging van de leden van de Raad van Commissarissen (vervolg):

Mr. A.N.
J. Hoogen-      Kampher-        Dr. J.P.

Naam                                              doorn           b eek     Schefme rs

1 Vanaf welke datum was de toezichihouder voor het
eerst in de huk:lige functie van toe;dchthouder
weckzaam binnen de organisatie?

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

3 Nevenfunctie(s)
4 Bekìning (incl. salaris, vakanttegeld,

erndejaarsuÿkering en andere vaste toela9en)               8.000          7.500          8.000
5 Wat is de totale som van de eventueie vergoedingen

in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor
prk, égebruÿ, laa9reÿqlende lenÿngen, etc.)?                    0             0             0

6 Vaste en variabele onkostenvergoed-ÿlgen                     O             0             0
7 Werkgeversb-'ÿdrage socÿaÿ verzekeringspremìes                O              0              0
8 Voerzieningen ten behoeve van beÿoríng betaa!baar

op termijn (o.a. werkgeversbÿdrage pensioen, VUT,
FPU, sabbali¢a!, aanvulling sociale uìtkerÿÿg,
ar beidsoÿ',.g es chLkt heidsuilketing, etc.)                         0              0              0

9 Winstdeÿ'ingen en bonusbetatÿngen                           0             0             0
t0 Uilkeringen in verband met be"'eindÿlng van het

dienstverband                                            0              0              0
11 Totaa! bezoÿging (4 t/m 10)                           8.000          7.500          8.000

1-1-2011                 1-1-2014                 1-1-2011

Vÿ,ÿÿ W/V, Jrÿ M F.,ÿ, ÿjN CÿLEtIÿûÿCN

dÿZ=ÿ.__iÿ)no?ÿHE/I 2016
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

23. Wet normering bezoldlging topfunctlonadssen publieke en semipubfieke sector (WNT)

De bezoÿi91ng van de functíonarissen die over 2015 in Pet kader van de WNT veranb,,,ÿ0ord worden, is als volgt:

1   Functionaris (functienaam)
2   In dienst vanaf (datum)
3   In dienst tot (datum)
4   Deeltijdfactor (percentag e)
5   Bruto-inkomen (incL sslark, vakantiegeld,

eindejaarsuitkedng en andere vaste toelagen)
6  Winstdelingen en bonusbetaJ!ngen
7  Totaal beloning (5 en 6)
8  Bruto-onkostenvergoedlng (vast en variabel)

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

Uitkeringen In verband met beëindiging van het
10 dienstverband (in

Totaal bezo!dìgíng in kader van de WNT (7 tm. 10)

11  Beloning 2014

Mr. R.PoD.
Kievit, arts

1-3-2001

100ÿo

274.702
0

274.702
3.131

10.862

0

288.695

292.727

Motivatìe overschrijdtng van de maximale bezoldtging:

In het kader van de WNT is een voorlopige klasse indeling bepaaÿ voor de toekomstige beloning van de algemeen dà'ecteur. De
totaelscore komt Iÿerbij u.'t op zeven punten, wat neerkomt op indeling in Idasse G met een bezddigù"osmaxJmum van ÿ 188.660,-
voor 2015. De Raad van Commísserlssen zal in 2015 de deFmÿtieve klasse-:,ndeling bepalen. De huidige bezoldiging van de algemeen
directeur is gebaseerd op de (oude) NVZD-regeling en overschrijdt de WNT-norm voor 2015. Omdat het arl:ÿ,dscontract vóór 1
januari 2013 Is afgesloten geldt het overgangsrecht. Vanal 1 januari 2017 zal de huidige bezo:dfging bij ongev,ÿzigde WNT wetgeving
afgebouwd worden.

De bezoldiging van de overige functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT veranh','oord worden, is als vel91:

1   Functionaris (funclienaam)                          Ktnderarts      Kinderarts      Kinderarts     Kinderarts
2  In dienst vanaf (datum)                            1-10-2005       1-2-2009      1-10-2005      1-9-2007
3   In dienst tot (datum)
4  Deeltÿdfactor (percentage)                           100%          65%          80%         80%
5  Bruto-irÿkomen (incl. salaris, vakantkìgeld,

eindejaa rsuitkedng en andere vaste toelagen)             168.603        128.360        150.193       149,264
6  Winstdelingen en bonusbetab'ngen
7  To(ael belon!ng (5 en 6)                         168.603       126.360       150.193      149.264
8   Bruto-onkostenvergoading (vast en variabel)                 5.871              0              0             0

Voonden;ngen ten behoeve van bd, onìngen belaalbaar
9  op termTJn (in ÿ                               10.717        6.973        8.577        8.577

Uÿkerlngen in verband met beê','ÿdk3ing van het
10 dienstverband (in

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 185.190                  135.333                  158.771                 157.842

11 Beloning 2014                                 169.154       140.300       165.946      151.580

VOOR WAARM ERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit ú; Assurance B,V.

.." .-;//
Bÿhoÿoo%ÿÿofÿÿ..ÿ..tQ...U..ÿ ÿÿ.d  ......  L.,,J  .....
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

De bezotdiging van de overige functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT veranh,;oord v,,orden (vervd, g):

1   Functionaris (functienaam)                         Kinderarts      Klnderarts      Kinderarts
2  In dienst vanaf (datum)                             1-3-2009      1-10-2009       1-8-2010
3  In dienst tot (datum)
4   Dee[tijdfactor (percentage)                               71%           70%           70%
5   Bruto-L, lkomen (incl. salaris, vakanliegerd.

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)             137.092        135.580        135.562
6  Wìnstdelingen en bonusbetal'ngen
7  Totaal belorúng (5 en 6)                          137.092       135.580       135.562
8   Bruto-onkostenvergoeding (vast en vadabal)                   0             0             0

Voorzientngen ten behoeve van beloningen betaalbaar
9   op termijn (in ÿ)                                       7.615          7.508          7.205

Uÿkedngen in verband met beêlndiging van het
10 dienstverband (in

Totaal bezoldk3ing In kader van de WNT (7 tm. 10) 144.707                  143.088                  142.767

11 Bÿorùng 2014                               150.132       142.462       150.344

De bezo!diging van de overige functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT veranÿ,voord worden (vervolg):

1   Functionaris (functienaam)                         Intensivist     Intensivist      Intensivlst     Intensivist
2   In dienst vanaf (datum)                              1-11-2005        1-3-2009       1-12-2010       1-8-2013
3   In dienst tot (datum)
4  Deeltijdfactor (percentage)                            80%          80%          80%         80%
5   Bruto-inkomen (inct. salaris, vakantiegeld,

eindejaarsuítkedng en andere vaste toelagen)             175.569        148.184        149.046       148.184
6  Winstdelingen en benusbetatingen
7  Totaal betonlr, g (5 en 6)                           175.569       148.184       149.046      148.184
8   Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)                6.039          6.039          5.871         5.871

Voorzieningen ten behoeve van belorüngen betaalbaar
9  op tÿmijn (in ÿ                                     8.629          8.577          8.631         8.577

Uitkedngen in verband met beêfndiging van het
10  dienstverband (in

Totaal bezo',d[9ing in kader van de WNT (7 tm. 10) 190.236                  162.800                  163.548                162.632

11    Bÿonirlg2014                                                                                 201.559                  164.049                  170.995                 162.158

De bezoldiging van de overige functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden (vervolg):

1   Functionaris (funcfienaam)                         Intenùvist      Intenslvist
2  In dienst vanaf (datum)                             1-3-2012       1-2-2012
3   In dienst tot (datum)
4  Deeltÿdfactor (percentage)                             80%          100%
5  Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,               148.184        177.295
6  Winstdelingen en bonusbelatÿ'ÿjen

7  Totaal bÿordng (5 en 6)                             148.184        177.295
8  Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)                5.871          5.871
9  Voorzieningen ten behoeve van beÿon"..ngen belaalbaar        8.577         10.717
10 Uitkerin9en In verband met beëindiging van het

Totaal bezold]ging in kader van de WNT (7 tm. 10) 162.632         193.882

11  BeÿHng 2014                                    165.600        195.144

Motivatie overschrijding van da maximate bezoldiging:
Intensivist: met betrekking tot één intensivist waren de flnanciêle afspraken reeds gemaÿ.kt voordat de huÿJge regP_Jgeving van
Nacht v,ÿ,rd. Voor de overige intensivisten en de klnderartsen is de betoning conform de Arbeidsvoorwaardenregeling MedLsch
Specialisten (AMS).

De bezold'ÿjing van de leden van de Raad van Commissadssen is in overeenstemming met de WNT. De hoo91e van de bezoÿdiging
van de toezichthouders is vermetd bij 25 bezoldiging Bestuurders en Toezichthouders.

VOOR WNÿRMERKINGSOOELEINDEN
BDO Audit 8: Assurance B,V.

Y
2 3 Mÿi 2016
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5.1,9 TOEUCHTING OP DE RESULTATENREKENING

24. Honoraría accountant 2015          2014
€         €

De honoraria van de accountant over 2015 zijn als volgt:

1 Controte van dejaarrekerdng
20vedge ¢ontroÿewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en NacalculaUe)
3 Fiscale adviser|ng
4 Nietocontÿotediensten

65,000         84.383
44.795             0

0         0
0         0

Totaal honorada accountant                                                          109.795        84.383

25, Transacties met verbonden partiJen

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

Er hebben zich geen transactíes met verbonden partijen voorgedaan op nÿet-zaketÿjke grondsfag.

De bezoldig[ng van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 25.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Directie
mr. R.P.D. Kìevit, arts

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

J. den Heÿer                                     J. Hoogendoorn

dr. J.P. Schermers                                K. Tigelaar

mr. A.N. Kampherbeek

VOOR WAARMERKINGSDOELEINOEN
BDO Audit & Assurance B.V.

dÿÿm    2   'EI 2016
• /'
"í      0  ....  J.....I  .....
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5.2 OVERIGE GEGEVENS

VOOR WAARMERKJNGSDOELEINDEN
BDO Audit ÿt Assurance B.V.

3O
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5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De directie van Stichting Ikazia Ziekenhuis heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de vergadering
van 23 mei 2016.

De raad van commissarissen van de Stíchting Ikazia Ziekenhuis, heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd
in de vergadering van 23 mei 2016.

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.

31

VOOR WAARMERKINGSDOELEINOEN
BDO Audit. ÿt Assurance B.V.

,,#.,

"°  23/MEI 2016
S
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