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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemmmg)

ACTIVA

Ref. 31-dec-17 31-dec-16
€ (*1 000) € (*1 000)

Vaste activa

Immatenele vaste activa
Materiele vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

Vlottende activa

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

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmmgsreserves
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Totaal passiva

1 362 387
2 113 125 106 619
3 4 4

113 491 107 010

4 661 746
5 2 236 0

6 1 1
7 35 922 44 666
8 0 0
9 6.145 8 588

44.965 54 001

158 456 161 011

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

€ (*1 000) € (*1 000)

10
781 781

0 3 030
0 0

37.096 30.773
37 877 34 584

11 10 539 9 496

12 69 930 71 705

6 0 0
13 40 110 43 313
5 0 1.913

40 110 45 226

158 456 161 011
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 017 2016
€(*1.000) €(*1.000)

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 16 152.057 152.955

Subsidies 17 6.684 6.278

Overige bedrijfsopbrengsten 18 2.129 2.177

Som de  bedrijfsopbrengsten 160.870 161.410

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 19 76.938 76.458

Afschrijvin en op immateriële en materiële vaste activa 20 11.660 11.472

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 0 0

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 22 24.394 24.547

Overige bedrijfskosten 23 42.156 41.505

Som der bedrijfslasten 155.148 153.982

BEDRIJFSRESULTAAT 5.722 7.428

Financiële baten en lasten 24 -2.429 -2.302

RESULTAAT BOEKJAAR 3.293 5.126

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld; 2017 2016

Toevoeging/(onttrekking):
Algemene / overige reserves

€ (*1.000)

3.293

(*1.000)

5.126
3.293 5.126
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfs esultaat

Ref. 2017 2016
€ € € €

5.722 7.428

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 20, 21
- mutaties  oorzieningen 11

Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden 4
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten 5
- vorderingen 7
- vorderingen/schulden uit hoofde  an
financieringstekort respectievelijk -o erschot 6
- kortlopende schulden (e cl. schulden aan banken) 13

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

11.660 11.472
1.043  1.235

12.703 12.707

85 421

-4.149 1,541
8.744 -11.584

0 105
-3.203 -1.156

1.477 -10.673
19.902 9.462

Ontvangen interest
Betaalde interest
Ontvangen dividenden

Totaal kasstroom uit operationele activiteite 

24 0
24 -2.429
24 0

-2.429

17.473

0
-2.302

0
-2,302

7.160

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste acti a 2 -18.141
Aflossing leningen u/g 3 0

-15.211
79

Totaal kasstroom uit Investeringsactiviteiten -18.141 -15.132

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen 12 4.700
Aflossing langlopende schulden 12 -5.475

Kortlopend bankkrediet 13 -1.000

4.700
-5.377

0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.775 -677

Mutatie geldmiddelen -2.443 -8.649

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

9 8.588
9  6.145

-2.443

17.237
8.588

-8.649

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
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Slichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Het Ikazia Ziekenhuis is een algemeen zie enhuis op protestant-christelijke basis met als statutaire
vestigingsplaats Rotterdam. De organisatie is ingeschre en in de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer
41126544.

Verslagge vingsperiode

Deze jaarrekening heeft betre king op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en  rachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionar ssen publieke en semipublieke sector (WNT).

De grondslagen die worden toegepast  oor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd
op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Contlnuïtelts eronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

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

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermel  in de
verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de
jaarrekening genummerd.

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

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal
gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag

aartegen de afwik eling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen
worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans
opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot
een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke
transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is  an
een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en
risico's die zich waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet o  voordelen en risico's waarvan
redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

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

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van het Ikazia ziekenhuis.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

Immateriële en mate iële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder
aftrek van cumulatieve afschrij ingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrij ingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte
economische levensduur van het vast actief. In het geval dat de belangrijkste bestanddelen van een materieel
vast actief van elkaar te onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden
deze bestandsdelen afzonderlijk afgeschreven.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of veivaardigingsprijs volgens de
lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment
van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële
vaste activa wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen : 0 - 20%.
• Machines en installaties : 5 -10%.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 - 20%.

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

Groot onderhoud:

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen
onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden
ten laste gebracht van deze voorziening.

Financiële vaste activa
De financ ële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde
kostprijs.
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin in loed van betekenis kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in
ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deelnemingen waar an onvoldoende gegevens beschi baar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Deelnemingen  aarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
of lagere realiseerbare waarde. Indien sprake is van een stellig voornemen tot afstoting vindt waardering plaats
tegen de eventuele lagere ver achte verkoopwaarde. Indien de onderneming een actief of een passief
overdraagt aan een deelneming die wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs of actuele waarde, wordt de winst of
het verlies voortvloeiend uit deze overdracht direct en volledig in de geconsolideerde resultatenrekening verwerkt,
tenzij de winst op de overdracht in wezen niet is gerealiseerd.

De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten.
Kapitaalbelangen die niet worden aangemerkt als deelneming worden onder de effecten gerubriceerd.

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet
terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief
geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De
terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te
vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van de
toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.

Wanneer de boe waarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige
kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en
de realiseerbare waarde.

De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om
de verkoop te realiseren.
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Stichling Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

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

Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van laatste aanschafwaarde onder aftrek van een
voorziening voor incourantheid.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschul en en overige te betalen posten en afgeleide financiële instrumenten
(derivaten),

Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten).
Deze worden door de instelling gescheiden van het basiscontract en apart verant oord indien de economische
kenmerken en risico's van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een
apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het cont act besloten derivaat aan de definitie van een
derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening.

Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten,
worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde,  aarbij (dis)agio en de direct toerekenbare
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct
toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden
verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.

Indien financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, worden de effectieve rente
en eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder
kortlopende schulden.

Onde handen werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten (en DBBC's)
Het onderhanden wer  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 ais het honorarium van de
medisch specialisten. Voor de  aardering is daarbij aangesloten op de OHW-grouper rekening houdend met de
nog in 2018 uit te voeren wer zaamheden waaraan opbrengsten dienen te worde  toegerekend. Op het
onderhanden werk wor en de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.

Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de
effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en
verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen
sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een
voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het
aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de
ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking
van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).

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

Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking slaan van de onderneming,
worden gerubriceerd als financiële vaste activa.

Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom
van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen
worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichting en verliezen af te wi kelen.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een
actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlij  is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de
afwikkeling van de verplichting.

Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd tegen
de contante waa de van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wi kelen. De
disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaa t, geeft de actuele marktrente weer. Hierin
zijn de risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet betrokken.

Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodie  onderhoud van panden,
installaties, e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan, De voorziening is gebaseerd op nominale
waarde. De disconteringsvoet is 0%.

Voorzieni g persoonlijk budget levensfase (zonder toerekening aan jaren)
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting
in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met
opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-
uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet
bedraagt 0%.

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. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2%.

Voorziening langdurig zieken
Voor langdurig zieken is een  oorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte
loonkosten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar ver achting niet
zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2017 vallen, gebaseerd op 100 %
gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0%.

Voorziening verlieslatend contract
Ultimo 2016 is een voorziening voor een verlieslatend huurcontract gevormd. Deze voorziening heeft betrekking
op een langlopend huurcontract voor de buitenpolikliniek Hoogvliet. De voorziening is gewaardeerd tegen de
contante waarde en wordt verdisconteert tegen een rentevoet van 2%.

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één
jaar. De kortlopende schulden he ben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij
eerste verwer ing opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen
onder kortlopende schulden.

Schulden

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
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Stichting Protestants Christelijk Zie enhuis Ikazia

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het  erschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering  an een verlichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer
een verminderin  van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.

Baten worden verantwoord in het jaar  aarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen
in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode
waarop deze betrekking hebben.

Baten ( aaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval  an een geconstateerde fout in voorgaande

Opbrengsten
Zodra een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het resultaat van onderhanden DOT- en overige
zorgproducten, worden de opbrengsten in de  inst- en verliesrekening verwerkt naar rato van de voorlang 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 gemaakte 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 arbeids oorwaarden  erwerkt in de
resultatenre ening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin
de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen.
Als de reeds betaal e bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als
een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met
toekomstige betalingen door de instellin .

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical lea e, gratificaties e.d.) worden de verwachte lasten
gedurende het dienst erband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties

orden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en
een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit
levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd.
Toevoegingen aan en vrijval  an verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-
verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval
van ziekte of arbei songeschiktheid) worden de ver achte lasten verantwoord in de periode waarover deze
beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen  an
beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend
geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid
wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is
gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten).
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-
verliesrekening gebracht.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN

BDO Audit & Assurance B.V.
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Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voorde beëindiging van het dienstverband
Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich
aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslag ergoeding Als het ontslag onderdeel
is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een
reorgamsatievergoedmg Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen Ontslagvergoedingen worden
gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding Als de ontslagvergoeding een verbetering is van
de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die
worden toegepast voor pensioenregelingen Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen

Pensioenen

Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling
Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechti de leeftijd recht op een pensioen
dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft
opgebouwd bij het bednjfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten
van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bednjfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn Ikazia betaalt hiervoor
premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer De pensioenrechten
worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van
het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat Per 1 januari 2015 gelden nieuwe
regels voor pensioenfondsen Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkmgs-graad De 'nieuwe'
dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden Door een gemiddelde te gebruiken, zal
de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen In februari 2018 bedroeg de dekkingsgraad 101,6% Het vereiste
niveau van de dekkingsgraad is 128% Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 10 jaar
hieraan te  unnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te
verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren Ikazia heeft geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere
toekomstige premies Ikazia heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar
m de jaarrekening verantwoord

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan
derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van
de stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen
dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten

Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden
voorwaarden Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als
opbrengsten m de winst-en-verliesrekenmg opgenomen m dezelfde periode als die waarin de kosten worden
gemaakt Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch m de wmst-
en-verliesrekenmg opgenomen gedurende de gebrui sduur van het actief Een krediet afgesloten tegen een
lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld m de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt zoals
opgenomen onder Financiële instrumenten Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het krediet en
de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente Dit voordeel wordt
verwerkt als overheidssubsidie

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van
waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen

5 1.4.6 Grondslagen voo  gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de
datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden met in de
jaarrekening verwerkt Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers
van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan d cy W RMERKINGSDOELEINDEN
regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellmgsspecifieke (sectorale) regels BDq Aucjlt   Assurance B V.

12

3 1 MEI 2018
Behorende bij  riefnr  d.d .../.. /..

paraaf . ¦ ....



Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5 1 5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1 Immatenele vaste acti a
31-dec-17 31-dec-16

De specihcatie is als volgl € (  000) € ( 1 000)

Disagio 362 387

Totaal immatenele vaste activa 362 387

Het verloop van de immat nele activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven 2017 2016
€(•1 000) € ( 1 000)

Boekwaarde per 1 januari 387 12
Bij betaalde disagio 0 0
Af afschrijvingen 25 25

Boek aarde per 31 december 362 387

Toelichting
Disagio betreft betalingen voor nieuw aangetrokken leningen Het disa io is geactiveerd en zal worden afgeschreven gedurende de
looptijd van de leningen

2 Materiele vast  activa
31-dec-17 31-dec-16

De s ecificatie is als volgt € ( 1 000) €(*1 000)

Bedrijfsgebouwen en terreinen 67 641 69 569
Machines en installaties 3 915 3 139
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 26113 16 738

ateriele vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen o  materiele vaste activa 15 456 17173
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiele activa 0 0

Totaal materiele vaste activa 113 125 106 619

Het  erloo  van de materiele activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven 2017 2016
€ ( 1 000) € (*1 000)

Boekwaarde per 1 januari 106 619 102 855
Bij investeringen 18 141 15211
Bij her aarderingen 0 0
Af afschrijvingen 11 635 11 447
Af bijzondere waardeverminderingen 0 0
Bij terugna e bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af terugname geheel afgeschreven activa 0 0
Af desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 113 125 106 619

Toelichting
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiele vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht
onder 5 1 6
De materiele vaste activa is voor het geheel in economisch eigendom

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het
overzicht van de langlopende leningen in bijlage 517

ACTIVA

3 Financiële vaste activa

De specificati  is als volgt 31-dec-17 31-dec-16
€ (*1 000) € ( 1 000)

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 4

Totaal financiële vaste activa 4 4

Hel  erloo  van de financiële vaste activa is als volgt 2017 2016
€ ( 1 000) € (*1 000)

Boe waarde per 1 januari 4 83
Ontvangen dividend / aflossing leningen 0 -79

Boekwaarde per 31 december VOOR WAAR ERI 1NGSDOELEINDEN

BDO Audit & Assurance B.V.
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Toel chting op belangen In andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en
woon laats rechts ersoon Kernactiviteit

Verschaft
kapitaal

Kapltaalbe-
lan  (In %)

Eigen
vermo en

Rechtstreekse kapltaalbelangen >= 20%:
€ ( 1.000) ë(‘1.000) €(*1.000)

Cardiologie Centrum verlenen van
Hoogvliet B.V. cardiologische zorg

3,60 20% 317

Zeggenschapsbelangen:
Onderlinge Waarborgmaatschappij verzekeren van
Centramed B.A. aansprakelijkheid

73 0,45% 16.187

Resultaat
€ ( 1.000)

120

701

Toelichting:
Per 1 januari 2016 is het risico van medische aansprakelijkheid verzekerd bij OWM Centramed B.A. De boekwaarde van het
verschatte kapitaal aan OWM Centramed per 31 december 2017 bedraagt € 73.356. Mutaties wor en veroorzaakt door ontvangsten
uit mogelijke resultaten.

ACTIVA

4. Voorraden

De specillcalie is als volgt: 31-dec-17
€(*1.000)

31-dec-16
€(*1.000)

edische  iddelen 4 3 522
Overige voorraden 210 224

Totaal voorraden 661 746

5. On erhanden werk uit hoofd   an DBC's / DBC-zorgproducten (DBBC's en overige t ajecten)

De specificatie is als volgt: 31-dec-17
€ (‘1.000)

31-dec-16
€ (‘1.000)

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten gereguleerd segment 15.813 1 .925

Af: ontvangen voorschotten -13.577 -16.830

Totaal onderhanden  erk 2.236 -1.913

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

31-dec-17 31-dec-16
€ (‘1.000) €(*1.000)

Waarvan gepresenteerd als:
- vordering uit hoofde van nog in tarieven te verrekenen 1 1

1 1

7. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16
€(*1.000) €(*1.000)

Vorderingen op debiteuren 37.607 31.962
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 20.2 9 9.713
Vorderingen op zorg erzekeraars i.v.m. aannee sommen 0 2.569

Ontvangen voorschotten facturatie -23.806 1
oorziening dubieuze debiteuren -1.070 -947

Vooruitbetaalde bedragen 438 240
Diversen 706 464
Opleldingsfonds(en) 1.588 289
Fietsproject 210 245
Bonus Nutricla / Friso 0 130

Totaal debiteuren en overige vorderin en 35.922 44.666

VOOR WAAR ERKINGSDOELEINDEN

BDO Audit & Assurance B.V.
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ACTIVA

8. Effecten

De specificatie Is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16
€(•1.000) €(•1.000)

n.v.t. 0 0

Totaal effecten 0 0

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-l6
€( 1.000) €( 1.000)

Bankrekeningen 6.143 8.586
Kassen 2 2

Totaal liquide middelen 6.145 8.588

Toelichting:
De liquide middelen zijn  rij beschikbaar.

PASSIVA

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende component n: 31-dec-17 31-dec-16
€(*1.000) €(*1.000)

Kapitaal 781 781
Bestemmingsreserves 0 3.030
Bestemmingsfondsen 0 0
Algemene en overige reserves 37.096 30.773

Totaal eigen vermogen 37.877 34.584

Het  erloop is als volgt weer te geven:
Saldo per

1-jan-2017
Resultaat-

bestemming
O erige

mutaties
Saldo per

31-dec-2017

Kapitaal

€(•1.000)

781

€(*1.000) €(*1.000) €(*1.000)

781

Totaal kapitaal 781 0 0 781

B stem ingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Hel verloo  is als volgt weer te geven: 1-}an-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017

Bestemmingsreserves:
€(*1.000) € (*1.000) €(*1.000) €(*1.000)

Nieuw ZIS/EPD 3.000 3.000 0
Investeringen apparatuur 30 30 0

Totaal bestemmingsreserves 3.030 0 3.030 0

Algemen  en overige reser es
Saldo per Resultaat- O erige Saldo  er

Het verloo  is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 bestemming mutaties 31-dec-2017
€(*1.000) €(*1.000) €(*1.000) €(*1.000)

Algemene reserves: 30.773 3.293 -3.030 37.096

Totaal algemene en o erige reserves  30,773  3.293  -3.030  37.096

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audlt & Assurance B.V.

,ra 31 MEI 2018
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PASSIVA

Saldo  er Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2017 31-dec-2017

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

- groot on erhoud 2.249 1.199 1.258 0 2.190

- reorganisatie 0 0 0 0 0
- persoonlijk budget levensfase 4.890 1.708 1.133 0 5.465

- jubileumverplichtingen 7 0 160 45 0 855
- langdurig zieken 657 37 0 0 694
- gratificatie ein e dienstverband 238 44 11 0 271
- huurverplichtlngen 625 0 0 29 596
- medische aansprakelijkheid 97 387 16 0 468
Totaal voorzieningen 9.496 3.535 2.463 29 10.539

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

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

31- ec-2017
€( 1.000)

4.255
6.284
1.280

Toelichting per cate orie voo ziening: 
De egalisatievoorziening onderhoud is gebaseerd op een meerjarenplanning van de onderhoudsuitgaven die niet uit de jaarlijkse
onderhoudsbegroting kunnen  /orden gerealiseer . De dotatie in 2017 is gebaseerd op deze meerjarenplanning. De voorzieningen
jubileumuitkeringen en gralilicatie einde dienstverband hebben een verplicht karakter en betreft periodiek te betalen beloningen die
niet een jaarlijks karakter hebben. Bij de berekening wordt rekening gehouden met leeftijd, blijfkans en interest. De voorziening
verlofrechten betreft de rechten PLB-uren (Persoonlijk Levensfase Budget). De voorziening omvat de rechten van werknemers jonger
dan 45 jaar alsook de rechten van werknemers die ultimo 2009 vol eden aan in de CAO genoemde voorwaarden voor extra
verlofuren (leeftijd, aantal dienstjaren in de zorgsector). De voorziening voor langdurig zieken houdt verband met de
loondoorbetalingsverplichting in de eerste twee jaar wel e Ikazia als werkgever heeft, wanneer een medewerker langdurig ziek is. De
voorziening huurverplichtlngen betreft een verlieslatend huurcontract van de buitenpolikliniek Hoogvliet.

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

De specilicatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16
€(*1.000) €(*1.000)

Schulden aan ban en 69.930 71.705

Totaal langlopende schulden (nog  oor meer dan een jaar) 69.930 71.705

Het v rloo  is als volgt weer te geven: 2017 2016
€(*1.000) €(*1.000)

Stand per 1 januari 77.082 77.759
Bij: nieu e leningen 4.700 4.700
Af: aflossingen 6.377 5.377

Stand per 31 december 75. 05 77.082

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 5.475 5.377

Stand langlopende schulden per 31 december 69.930 71.705

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

Kortlo end deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 5.475 5.377

Langlopen  deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 69.930 71.705
hiervan > 5 jaar 40.219 51.263

Toelichting:
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt ver ezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlo ende schulden. 

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN

BDO Audit & Assurance B.V.
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13 Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt

Schulden aan kredietinstellingen
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale  erzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Rente
Rekenmg-courant medisch specialisten
O zetbelasting
Diverse kortlopende schulden
Schuld aan zorgverzekeraars (Overschrijding afspraken en Cope)
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Ver lichtingen persoonlijk budget levensfase

Totaal o erige kortlopende schul en

31-dec-17
€ ( 1 000)

0
8 559
5 475
3 530

232
354

2 361
115

3 244
12 963
2 295

982

31-dec-16
€(*1 000)

O
7 051
5 377
3 529
1 039

335
3 563

97
4 053

15 368
2 130

771

0 110  43 313

Toelichting
De kredietfaciliteit in rekenmg-courant bij ING Bank N V bedraagt per 31 december 2017 € 12,5 miljoen (2016 € 12,5 miljoen) en de
rente EURIBOR plus 1,95% Per per einde balansdatum is hiervan geen gebrui  gemaa t

14 Niet m de bala s opgenomen verplichtingen en met in de balans opgenom n activa

Investermgsverplichtmgen
Op balans atum is voor een bedrag van € 6,3 miljoen aan investeringsverplichtmgen aanwezig

Huurverplichtmgen
Het jaarlijks bedrag  an met derden aan egane huurverplichtmgen van onroerende zaken bedraagt voor het komende jaar € 440 000,
voor de komende 5 jaar € 1 542 000 en langer dan 5 jaar € 1 434 000 De resterende looptijd  an de huurcontracten is van 1 tot 16
jaar

Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebrui  van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen
aan markt- en/of kredietrisico s Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen

De instelling handelt met in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietnsico bij
elke tegenpartij of markt te beperken Bij het met 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 fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke
financiële instrumenten  ebruik wordt gemaakt en  et van het bedrag van de krediet- of marktrisico's

Kredietnsico
De vorderingen uit hoofde  an handelsdebiteuren zijn voor circa 70% geconcentreerd bij vijf grote verzekeraars Voor de
kredietnsico's inzake de vorderingen op deelnemingen en de overige vorderingen wordt verwezen naar de toelichting op deze
(overige) vorderin  Risico's uit hoofde van omnbaarheid zijn ingeschat en hebben waar nodig tot een voorziening/afwaarderin 

geleid

Rentensico en kasstroomnsico
Het rentensico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen Bij deze leningen
is spra e van een vast rentepercentage over  e gehele looptijd De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd De
instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te
beheersen

Verplichtingen uit hooide VJfZ
Het Ikazia Ziekenhuis is ingeschreven als deelnemer aan het Waarborgfon s voor de Zorgsector Alle deelnemers zijn gehouden tot
het betalen van een obligo, ingeval het nsicovermo en 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  oor Ikazia
resulteert in een bedrag ad € 1 529 000,-
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

Mogelijke rechten ot verplichtingen in het kader van de met in de balans opgenomen regelingen

Rechtszaak voormalig Medisch Specialisten Ruwaard van Putten
De cooperatieziekenhuizen c s zijn betrokken bij een aantal procedures vanwege het faillissement  an het Ruwaard van Putten
iekenhuis en de participatie in de Coöperatie Zorg in regio Zuid Het door de coo eratieziekenhuizen ingestelde hoger beroep is

toegewezen en daarmee de vorderingen afgewezen Er is door een persoon nog cassatie ingesteld (procedure nog met afgerond)
Een andere procedure loo t nog in hoger beroep Eventuele bedragen welke met deze procedures gemoeid zouden zijn, zijn per
balansdatum niet in te schatten

De voortgang in het bouwproces werd helaas verstoord door een aantal vertragende ontwikkelingen Na aan ankelijke forse

overschrij ing van de aannemer van de 1  fase van de bouw ontstond er een tweetal met voorziene problemen Asbest in de
kitvoegen van het te slopen gedeelte en te hoge grondwaterdruk, die de voortgang van de sloop belemmerden Met de aannemer
lopen gesprekken over de vertraging, waarvan de financiële impact nog met is te bepalen

Beide  roblemen vragen tijd om tot een oplossing te komen en leiden tot vertraging in de bouw van vooralsnog een half jaar

Nieuwbouw

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN

BDO Audit & Assurance B.V.

dalum 31 MEI 2018
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.6 MUTATI EO VER ICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Bedrijfs¬
gebouwen en Machines en

Andere vaste
bedrijfs¬

middelen,
technische en

administratie e

Materiële vaste
bedrijfsactiva in

uitvoering en
vooruitbetalingen

op materiële

Niet aan het
bedrijfsproces

dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrustin vaste activa materiële activa
€('1.000) €(*1.000) €(*1.000) €(•1.000) €(*1.000) €(•1.000)

Stand per 1 januari 2017
- aanschafwaarde
- cu ulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

122.372
13.500
66.303

3.639
3.830
4.330

62.708
0

45.970

17.304
0

131

0
0
0

206.023
17.330

116.734

Boekwaarde per 1 januari 2017 69.569 3.139 16.738 17.173 0 106.619

Mutat es In het boekjaar
- investeringen 0 0 0 18.141 0 18.141
- ingebruikname activa 4.252 1.317 14.289 -19.858 0 0
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 6.180 541 4.914 0 0 11.635
- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0
- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0
.cumulatie e her aarderingen 0 0 0 0 0 0
.cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen
aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0
per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.928 776 9.375 -1.717 0 6.506

Stand  er 31 december 2017
- aanschafwaarde 126.62 4.956 76.997 15.456 0 224.164
- cumulatieve her aarderingen 13.500 3.830 0 0 0 17.330

- cumulatieve afschrijvingen 72.483 4.871 50.884 0 0 128.369

Boekwaarde per 31 dece ber 2017 67.641 3.915 26.113 15.456 0 113.125

Afschrijvingsp rcentage 0% - 20% 5%-10% 10%-20% 0% 0%

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN

BDO Audit & Assurance B.V.

datum 31 MEI 2018
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)
2017 2016

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

Opbrengsten zargverzekeringswet (exclusief subsidies) 151.764 152.527
Overige zorgprestaties 293 428

Totaal 152.057 152.955

17. Subsidies

De specilicatie is als volgt: 2017 2016
€(*1.000) €(*1.000)

Rijkssubsidies  anwege het Ministerie van V S 1.614 1.434
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 5.070 4.844

Totaal 6.684 6.278

10. O erige bedrijfsopbrengsten

De sp cilicatie Is als volgt: 2017 2016
€(*1.000) €(*1.000)

Bereide maaltijden 249 250
Administratieve dienst erlening 41 128
Affiliatievergoedin 60 43
Honorarium medisch specialisten in loondienst -11 -9

Overige opbrengsten 1.782 1.765

Totaal 2.129 2.177

LASTEN

19. Personeelskosten

De specilicatie is als volgt: 2017 2016
€(*1.000) €(*1.000)

Lonen en salarissen 58.909 58.406
Sociale lasten 8.425 8.269
Pensioenpremies 4.833 4.767
Andere personeelskosten: 2.875 3.071

Subtotaal 75.042 74.513

Personeel niet in loondienst 1.896 1.945

Totaal personeelskosten 76.938 76.458

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's): 1.262 1.227

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis  an full-time eenheden 1.262 1.227

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

20. Afschrijvingen op Immateriële en materiële vaste acti a

De specilicatie is als volgt: 2017 2016
€(*1.000) €(*1.000)

Afschrijvingen:
- immateriële  aste activa 25 25
- materiële vaste activa 11.635 11.447

Totaal afschrijvingen 11.660 11.472

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN

BDO  udit & Assurance B.V.

atum 3   MEI 2018
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt:

Bijzondere waardeverminderingen van:
- immateriële vaste activa
- materiële  aste activa

Totaal

2017
€(*1.000)

0
0

0

2016
€(*1.000)

0
0

0

LASTEN

22. Honorariumkosten  rijgevestigde medisch specialisten

De specificatie is als volgt: 2017 2016
€(•1.000) €(*1.000)

Honorariu   rijgevestigde medisch specialisten 24.394 24.547

Totaal 24.394 24.547

23. Overige bedrijfskosten

De s ecificatie is als  olgt: 2017 2016
(*1.000) €(*1.000)

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 2.905 2.983
Algemene kosten 7.434 7.019
Patiënt- en bewonersgebonden  osten 27.221 27.156
Onderhoud en energiekosten 3.460 3.558
Huur en leasing 598 470
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 538 319

Totaal overige bedrijfskosten 42.156 41.505

24. Financiële baten en lasten

De s ecificatie is als volgt: 2017 2016
€(*1.000) €(*1.000)

Rentelasten 2.429 2.302

Subtotaal financiële lasten 2.429 2.302

Totaal financiële baten en lasten 2.429 2.302

25. Honoraria accountant 2017 2016
€(*1) €(*1)

De honoraria van de accountant over 2017 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 116.300 82.750
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IG en Nacalculatie) 20.163 15.500
3 Fiscale advisering 0 0
4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant 136.463 98.250

VOOR WMRMERKINGSDOELEINOEN

BDO Audit 6 Assurance B.V.
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

WNT-VERANTWOORDIMG 2017 Stichting Protestants Christelijk Zie enh is Iknjin

Op 1 januari 2013 Is de Wet normering topinkomens (WNT) In wer ing getreden. De WNT Is van toepassing op Stichtin  Protestants
Christelij  Zie enhuis Ikarla

et  oor Stichting Protestants Christelijk Ziekenhui  Jkozla toe asselijke bozoldlglngsmaxlmum Is In 2017 C 181 000 (klas e
Indeling V)1

1. Bezoldlolno tontunctlonarisson

la. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen to functionarissen niet dienstbetrekking 3 en leidinggevende
topfunctio ariss n zonder dienstbetrekking vanaf d  13   maand van de functievervulling

bedragen x C 1 Mr. R.P.D. Kievit, arts
Fiincllegegevens Directeur
Aanvang1 en einde lunctlevervulllng in 2017 1/1-31/12
Oeeltljdfactor In Ite6 1,0
Gewezen topfunctionaris?7 nee
(Rctleve) dienstbetrekkin ?0 la

Bezol iging
Beloning plus belastbare
onkostonvorqocdinqen3 253.854

Belonin en betaalbaar op termijn 11.257
Subtotaal 265.111
1 1
Individueel toepasselijke
bezoldlglngsma lmum10 265.311

1
-/- Onverschuldigd betaal  bedrag11 -

Totale bezoldiging 265.111
t

Reden  aarom de overschrijding al dan niet
Is toegestaan N.v.t.

Gegevens 201613
Aanvang en einde functievervulling In 2016 1/1 - 31/12
Deeltij factor 2016 In Re 1,0
Beloning plus belastbare
onkosten ergoeding 279.851

Beloningen betaalbaar op termijn 11.010
Totale be oldiging 2016 290.861

1c. Toezichthoudende topfun tion ri sen 1
bedragen x C 1 K. Tlgelaar Prof, Dr. J.M. Hebly A.C.  an E terlk J. den Heljer

iFunctiegegevens3 voor itter lid li lid 1
lAanvang en einde functievervulling In 2017 1/1-31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 |

Bezoldiging
Bezol iging’ 17.000 11.500 11.500 11.500

In ividueel toepasselijke bezoldlgin  maxlm rn 4 27.150 18.100 10.100 18.100

|-/- On erschuldigd betaald bedrag5 li
(Totale bezoldiging 17.000 11.500 11.500 11,500 |

1
1 Reden waarom  e overschrij ing al dan nie  Is
I o qes a n n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v. . j

loegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling In 2016 1/1-31/12 1/1-31/12 - 1/1-31/12

Beloning plus belastbare onkostenver oedingen 8.000 10.000 - 8.000

Beloningen betaalbaar op termijn - - - -

Totale bezoldiging 2016 8.000 10.000 - 8.000

bedragen x C 1 3. Hoogen oorn Mr. A.fl. Kampherbeek Dr. J. . Schermer 
In  tle ege ens3 lid lid d ;
lAanvang en einde fun tie ervulling In 2017 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 :

(Bezoldiging
Bezol iging’ 11.500 11.500 11.500

Individueel toepasselijke bezoldlgingsmaxlmu   * 18.100 18.100 18.100

|-/- Onverschuldigd bet ald be rag5 j
[Totale bezoldiging 11.500 11.500 11.500 |
-  i

[Reden  aaro  de o erschrijding al dan niet Is
I oeq s aan n. .t. n.v.t. n.v.t. |

Icegovens 2016
Aanvang en einde fun tie ervulling In 2016 1/1-31/12 1/1 - 31/12 1/1-31/12

Beloning plus belastbare onkosten er oedin en 8.000 8.000 8.000

Beloningen betaalbaar op ter ijn - - -

Totale bezol iging 2016 8.000 8.000 o.ooo

VOOR WMRMERKINGSDOELEINDEN
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Stichting P otestants Christelijk Ziekenhuis Ikazla

5.1.20 V STSTELLING EN GOEDKEURING

aststelling en goedkeuring Jaarrekening

De directie van Stichting Protestants Ziekenhuis Ikazla  eeft de jaarrekening 2017 opgemaa t en vastgestel  In de
verga ering van 28 mol 2010.

De raad van co lssarissen van de Stichting Proleslanls Ziekenhuis Ikazla heelt  e jaarrekening 2017 goedge eurd In de vergadering
van 20 mei 2018 te Rotterdam.

Resultoatbestemmlng

Hot resultaat wordl verdeeld volgons  e resultaatverdellng In paragraaf 5.1.2,

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen bijzonderheden.

Ondertekening door bestuur ers en toezichthouders

OOR  AARI iERKINGSDOELEINDEM
BDO Audit ft Assurance B.V.

data 3 j mei 2018
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5.2 OVERIGE GEGEVENS

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & Assurance B.V,

datum 3   MEI 2018
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Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling  esultaatbestemming

In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen die voorschrijven op welke wijze de resultaatbestemming dient
plaats te vinden.

5.2.2 Nevenvestigingen

Het Ikazia Ziekenhuis heeft 2 nevenvestigingen namelijk:
- buitenpolikliniek Carnisselande
- buitenpolikliniek Klaaswaal

5.2.3 Cont oleverkla ing van de onafhankelijke accountant

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

VOOR WAARMERKINGSOOELEINDEN

BDO Audit & Assurance B.V.

datum 31 MEI 2018
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