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11.1 JAARREKENING

11.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-12 31-dec-11
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 0 21
Materiële vaste activa 2 282.622 298.831
Financiële vaste activa 3 1.713 503
Totaal vaste activa 284.335 299.355

Vlottende activa

Voorraden 4 6.733 4.283
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 6 0 2.177
Vorderingen uit hoofde van transitieregeling 7 1.981 0
Vorderingen en overlopende activa 8 79.228 94.419
Totaal vlottende activa 87.942 100.879

Totaal activa 372.277 400.234

Ref. 31-dec-12 31-dec-11
PASSIVA (€ x 1.000) (€ x 1.000)

Eigen vermogen 9
Kapitaal 322 322
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 23.057 22.025
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 10.466 10.466
Totaal eigen vermogen 33.845 32.813

Voorzieningen 10
Overige voorzieningen 8.369 6.487

Langlopende schulden 11 207.650 229.746

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 6 2.980 0
Schulden uit hoofde van honorarium plafond 12 189 0
Kortlopende schulden en overlopende passiva 13 111.748 120.077

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's credit 5 7.496 11.111

Totaal passiva 372.277 400.234
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11.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2012

Ref. 2012 2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg 15 -389 173.618
16 4.738 0

17 7.232 6.735

Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 18 195.737 66.501
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment 19 55.813 0

20 1.981 0

21 1.489 0

Subsidies 22 13.263 10.868
Overige bedrijfsopbrengsten 23 9.217 19.678
Som der bedrijfsopbrengsten 289.081 277.400

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 24 149.345 155.597

25 1.489 0
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 26 23.487 23.375
Overige bedrijfskosten 27 103.495 102.924
Som der bedrijfslasten 277.816 281.896

BEDRIJFSRESULTAAT 11.265 -4.496

Financiële baten en lasten 28 -10.233 -9.130

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 1.032 -13.626

Buitengewone baten 29 0 0
Buitengewone lasten 29 0 0
Buitengewoon resultaat 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 1.032 -13.626

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2012 2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten 851 -12.118
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen 0 -1.508
Bestemmingsfondsen 181 0

1.032 -13.626
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Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de 
instelling voor medisch specialistische zorg declareren

Beschikbaarheidsbijdragen medisch specialistische zorg vaste segment

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

Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch 
specialistische zorg

Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de 
instelling voor medisch specialistische zorg declareren
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11.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2012 2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 11.265 -4.496

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 23.487 23.375
- mutaties voorzieningen 1.882 1.446

25.369 24.821

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden -2.450 -22
- mutatie onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 
/ DBC-zorgproducten -11.455 -4.120
- vorderingen 13.210 -22.045
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
financieringstekort respectievelijk -overschot 5.157 6.506

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 20.307 -25.072
24.769 -44.753

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 61.403 -24.428

Ontvangen interest 82 3.162
Betaalde interest -10.009 -12.195
Buitengewoon resultaat 0 0

-9.927 -9.033

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 51.476 -33.461

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -7.257 -62.640
Desinvesteringen immateriële vaste activa 0 0
Investeringen deelnemingen en/of 
samenwerkingsverbanden -260 -113
Mutatie leningen u/g -1.343 0
Overige investeringen in financiële vaste activa 87 108

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -8.773 -62.645

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 40.682
Ontvangen voorschotten van verzekeraars 7.840 4.485
Aflossing langlopende schulden -6.386 -4.547

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 1.454 40.620

Mutatie geldmiddelen 44.157 -55.486

Aansluiting
Schulden aan krediet instellingen ultimo 2011 -58.036
Schulden aan krediet instellingen ultimo 2012 13.879
Mutatie liquide middelen 44.157

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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11.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

11.1.4.1 Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Vergelijking met voorgaand jaar

Consolidatie
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Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als reële waarde-hedges  worden in 
dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten. Kasstromen uit financiële derivaten 
waarbij hedge accounting niet langer wordt toegepast, worden consistent met de aard van het instrument 
ingedeeld, vanaf de datum waarop de hedge accounting is beëindigd.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 
BW.

Continuïteit

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

Verbonden rechtspersonen
Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelnemingen toegelicht 
onder de toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden partij.
Verder is ook het groepshoofd (stichting Maasstad Ziekenhuis) aan te merken als verbonden partij.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere 
informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

Deze jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

De contract onderhandelingen met de verzekeraars voor 2013 zijn inmiddels voltooid. Aan de grootste verzekeraar 
Achmea wordt inmiddels gefactureerd, met de overige verzekeraars zijn de gesprekken over de detaillering van de 
afspraken verregaand voltooid waarna de facturatie zal starten. Voor 80% van de omzet zijn aanneemsommen 
afgesproken.

Stichting Maasstad ziekenhuis heeft de volgende deelnemingen:                                                                                                                            
• Poliklinische Apotheek MCRZ B.V., Rotterdam (90%)
• MaAssist B.V., Rotterdam (51%)
• MCRZ Holding B.V., Rotterdam (100%)
• Maasstad Flex B.V., Rotterdam (100%)

De stichting Maasstad Ziekenhuis (hierna te noemen Maasstad Ziekenhuis) heeft binnen de huidige 
financieringsafspraken (zie ook de toelichting op de langlopende schulden onder 5.1.5.13) voldoende financiële 
ruimte om de bedrijfsvoering volledig voort te zetten en aan haar financiële verplichtingen te  blijven voldoen. 

Gedurende het huidige boekjaar zijn de deelnemingen van de DC-groep verkocht. 
De hierboven genoemde groepsmaatschappijen zijn zodanig van te verwaarlozen betekenis ten opzichte van het 
groepshoofd (stichting Maasstad Ziekenhuis) dat ze niet meegeconsolideerd worden in de jaarrekening.
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11.1.4.2 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

11.1.4.2.1 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Schattingen

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa
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Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Op 
terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op 
balansdatum worden verwacht. 

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:                                                                                                               

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt 
rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen.

Afschrijvingen en gebruiksduur

Installaties: 20 jaar                                                                                                             
Liftinstallaties: 15 jaar                                                                                                             
Inventaris (medisch en overige): 8 jaar                                                                                                             
Automatisering: 3 tot 4 jaar                                                                                                             

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de 
Raad van Bestuur van Maasstad Ziekenhuis zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat het Raad van 
Bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het 
voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en 
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende 
jaarrekeningposten.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening 
genummerd.

Gebouwen: 40 jaar                                                                                                             

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed 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 waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt 
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een 
deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover 
het ziekenhuis in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het 
stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening 
getroffen.                                                                                                                

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere 
waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.                                                                                                                                                                                  

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa 
en passiva op het moment van acquisitie aangegane overeenkomst, in overeenstemming met de grondslagen. 
Voor de vervolg-waardering worden, uitgaande van de waarden bij de eerste waardering, de grondslagen toegepast 
die gelden voor deze jaarrekening.                                                                               

De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis 
van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten.
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11.1.4.2 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Bijzondere waardeverminderingen activa

11.1.4.2.1 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Voorraden

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBC zorgproducten

Vorderingen
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Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt 
getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De hoogte van de voorziening is bepaald aan de 
hand van de ingeschatte risico's wegens oninbaarheid per balansdatum.

Voorraden zijn gewaardeerd tegen vaste verkrijgingsprijs cq aanschafwaarde onder aftrek van een voorziening voor 
incourantheid, voor zover daartoe aanleiding bestaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFO- 
methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de 
kostprijs van de reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de DBC indien deze lager is. De 
productie van de onderhanden projecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's 
die ultimo boekjaar openstonden. Op de onderhanden projecten worden de voorschotten die ontvangen zijn van 
verzekeraars in mindering gebracht.

Met op balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden indien de boekwaarde 
van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de 
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde (verwachte opbrengsten en vergoedingen voor het actief gedurende de 
economische levensduur).

Bedrijfswaarde
Het Maasstad Ziekenhuis heeft voor de nieuwbouw van het ziekenhuis (Maasstadweg) een 
bedrijfswaardeberekening opgesteld. De uitkomsten van de bedrijfswaardeberekening zijn sterk afhankelijk van 
veronderstellingen over de uitwerking van het overgangsregime, (opslagen in) tarieven in de toekomstige 
bekostigingssystemen, groei van de productie en disconteringsvoeten die mede afhankelijk zijn van de toekomstige 
financiering en bekostiging.

Belangrijke veronderstellingen die hierbij zijn gehanteerd zijn:
- Uit de begroting 2013 afgeleide kasstromen voor de jaren 2013 tot en met 2018 en genormaliseerde                
trendmatige kasstromen vanaf 2019 tot einde levensduur.
- Een resterende gebruiksduur van 40 jaar.
- een disconteringsvoet van 5,52% zijnde de gemiddelde kostenvoet van het vreemd vermogen.
- Investeringen tot een welke noodzakelijk worden geacht om het betreffende vastgoed tot aan einde Ievensduur in 
gebruik te houden.
- Qua productie is vanaf 2013 uitgegaan van een jaarlijkse groei van 2,6 %.                 

Deze berekening leidt tot een contante waarde die ruim boven de huidige boekwaarde ligt. Ook de 
gevoeligheidsanalyse geeft geen afwijkend beeld en geeft derhalve geen aanleiding tot het bijstellen van de 
waardering van het ziekenhuis. 

Een eventuele afwijking van de verwachtingen kan mogelijk een substantiële impact hebben op de 
vermogenspositie van het Maasstad Ziekenhuis in de toekomst, zowel voor het beeld van resultaat en vermogen in 
de onderhavige jaarrekening als in toekomstige jaren. Een dergelijke afwijking zal, voor zover aan de orde, worden 
verwerkt in het jaar dat deze voldoende betrouwbaar kan worden bepaald.

De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis 
van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten.
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Financieringsoverschot/financieringstekort

Vorderingen uit hoofde van transitieregeling

Liquide middelen

Eigen vermogen

Voorzieningen (algemeen)
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Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen 
die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te 
wikkelen.

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

Voorziening grootonderhoud:
Voor toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor groot onderhoud 
gevormd. Deze lasten worden direct verwerkt in de resultatenrekening.

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 nominale waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-
uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot het 
bereiken van de 55-jarige leeftijd.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. De 
rekening courant schulden bij de banken zijn opgenomen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden 
gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Deze post is opgenomen tegen nominale waarde en betreft het verschil tussen het wettelijk budget voor 
aanvaardbare kosten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van de 
budgetten tot en met 2011. 

Het eigen vermogen bestaat naast het kapitaal, uit collectief en niet-colletief gefinancierd vermogen.
In het collectief gefinancierd gebonden vermogen zijn een aantal bestemmingsreserves opgenomen ten behoeve 
van fondsen.

Voorziening Wachtgelders:

Voorziening reorganisatie:

De balanspost uit hoofde van de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (NR/CU-
208) betreft het verschil tussen de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging voor het A-segment en de omzet 
die zou zijn behaald onder de oude bekostigingssystematiek. 
Een mogelijke voorziening wordt getroffen op de vordering op grond van verwachte oninbaarheid. De hoogte van de 
voorziening wordt bepaald aan de hand van de ingeschatte risico's wegens oninbaarheid per balansdatum. 

Voorziening persoonlijk levensfase budget (toerekening aan jaren):

Voorziening voor claims en rechtsgedingen:

Voorziening jubileum uitkeringen:
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het 
dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte 
salarisstijgingen en de blijfkans. Bij het contant maken is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties 
ad 4% (2011: 4%) als disconteringsvoet gehanteerd.

De voorziening voor claims en rechtsgedingen is gebaseerd op de nominale waarde van de verwachte kosten die 
voortvloeien uit de lopende claims.

De voorziening op wachtgelders is gebaseerd op de nominale waarde van de verplichting die ontstaan is naar 
medewerkers die een salarisgarantie hebben gekregen en gedwongen van functie/baan moeten wisselen. De 
verplichting is inclusief de sociale lasten.

De voorziening reorganisatie is gebaseerd op de nominale waarde van de verwachte reorganisatie kosten.
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Schulden
Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

Operationele leasing

Financiële leasing
Het Maasstad Ziekenhuis leased een netwerk; hierbij heeft het Maasstad Ziekenhuis grotendeels de voor- en 
nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij de aanvang 
van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de minimale 
leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een 
rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende 
schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-en-
verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante 
activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract.

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

Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze 
worden door de instelling gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord 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 contract 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. 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.

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

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

De instelling documenteert de hedgerelaties in specifieke hedgedocumentatie en toetst periodiek de effectiviteit van 
de hedgerelaties door vast te stellen dat geen sprake is van overhedges. Indien afgeleide instrumenten niet langer 
voldoen aan de voorwaarden voor ‘hedge accounting’, aflopen of worden verkocht of wanneer de instelling niet 
langer kiest voor hedge accounting wordt hedge accounting beëindigd. De tot dat moment in het vermogen 
verantwoorde resultaten blijven in het eigen vermogen uitgesteld tot het moment dat de toekomstige transactie 
plaatsvindt. Indien de transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt worden de in het eigen vermogen 
uitgestelde cumulatieve hedgeresultaten naar de resultatenrekening gebracht.

Het Maasstad ziekenhuis past hedge-accounting toe ten aanzien van renteswaps. Deze zorgt ervoor dat variabel 
rentende schulden worden omgezet in vast rentende schulden. De per saldo verschuldigde rente wordt in de winst- 
en verliesrekening onder de financiële baten en lasten verantwoord.

Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij hedge accounting onder het 
kostprijs hedge model wordt toegepast.
Indien kostprijs hedge accounting wordt toegepast vindt eerste waardering plaats tegen reële waarde. Zolang het 
afgeleide instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van een toekomstige transactie die 
naar verwachting zal plaatsvinden, vindt geen herwaardering van dit instrument plaats. Zodra de verwachte 
toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de winst-en verliesrekening, wordt de met het afgeleide 
instrument samenhangende winst of het met het afgeleide instrument samenhangende verlies in de 
resultatenrekening verwerkt. Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot de 
opname in de balans van een niet-financieel actief past de instelling de kostprijs van dit actief aan met de  
afdekkingsresultaten die nog niet in de resultatenrekening zijn verwerkt. Een verlies voor het percentage groter dan 
de omvang van het afgeleide instrument ten opzichte van de afgedekte positie wordt op basis van kostprijs of 
lagere marktwaarde direct in de resultatenrekening verwerkt.

Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, worden de afdekkingsrelaties beëindigd. De cumulatieve 
winst die of het cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de resultatenrekening was verwerkt, wordt als 
overlopende post in de balans opgenomen totdat de afgedekte transacties plaatsvinden. Indien de transacties naar 
verwachting niet meer plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de 
winst-en-verliesrekening.
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11.1.4.2 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

11.1.4.2.1 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Algemeen

Pagina 10

Achtergrond onzekerheden omzetverantwoording  2012                                                                                                                       

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.                                                                                                                                                                                                                                                     

Omzet

Sector breed is geconcludeerd dat in 2012 sprake was van een zeer complex systeem van ziekenhuisbekostiging, 
dat in de verschillende onderdelen onvoldoende op elkaar is afgestemd. Door de gelijktijdig doorgevoerde 
veranderingen in bekostiging, DOT-productstructuur en nieuwe wijze van contractering met zorgverzekeraars, 
gecombineerd met de invoering van prestatiebekostiging, ontstaan over 2012 sector breed (mogelijk) materiële 
onzekerheden in de jaarrekeningen en bekostigingsverantwoordingen van ziekenhuizen en UMC’s. In februari 2013 
is de Handreiking Omzetverantwoording beschikbaar gekomen en door de NZa in een circulaire vastgelegd. Deze 
is mede de basis geweest voor de omzetverantwoording 2012 van Stichting Maasstad Ziekenhuis zoals 
opgenomen in deze jaarrekening.

In het eindmodel van de ziekenhuisbekostiging geldt prestatiebekostiging, waarin zorgaanbieders per geleverde 
prestatie betaald worden, op basis van integrale tarieven. Tot die tijd (2015) is sprake van een drietal 
overgangsmodellen, die leiden tot complexiteiten en gedeeltelijke risicodemping, waarvan met name de eerste zeer 
relevant is voor de omzetbepaling in 2012: 

• Transitiemodel prestatiebekostiging (2012-2013) 
• Garantieregeling kapitaallasten (2011-2016) 
• Beheersmodel voor de honoraria vrijgevestigd medisch specialisten (2012-2014) 

In 2012 zijn instellingen voor medisch specialistische zorg overgegaan van het systeem van bekostiging via 
budgetten op volledige prestatiebekostiging. Gelijktijdig is de nieuwe productstructuur DBC’s Op weg naar 
Transparantie (DOT) in 2012 ingevoerd. Daarbij zijn circa 30.000 diagnose behandeling combinaties (DBC’s) 
vervangen door circa 4.400 DBC-zorgproducten. De gelijktijdige overgang naar prestatiebekostiging in 2012 (met 
meer vrije prijzen en hogere risicodragendheid) heeft veel inzet vereist. 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming 
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische 
kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd 
zijn.
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Geïdentificeerde risico’s en onzekerheden
Vanuit bovenstaande veranderingen zijn diverse risico’s en onzekerheden geïdentificeerd. De belangrijkste voor 
onze bedrijfsvoering alsmede de wijze waarop met schattingen, onzekerheden en aannames in de 
jaarverantwoording 2012 is omgegaan betreffen de volgende (naast de onder de niet uit de balans blijkende 
rechten en verplichtingen vemelde aspecten) : 

Zorgcontractering
Door Stichting Maasstad Ziekenhuis  zijn uit hoofde van de zorgcontractering 2012 met zorgverzekeraars afspraken 
gemaakt over de zorgverlening op schadelastjaar. Daarbij is een inschatting gemaakt van de verwachte realisatie 
van deze complexe contractafspraken op basis van het prognosemodel dat Stichting Maasstad Ziekenhuis  heeft 
gehanteerd. Met de uitkomsten van deze analyse is rekening gehouden bij de bepaling van de 
opbrengstverantwoording 2012 zoals opgenomen in de jaarrekening te weten:

• Omzet DBC’s/DBC-zorgproducten B-segment;
• Omzet DBC’s/DBC-zorgproducten A-segment;
• Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag

Correctie op gefactureerde  DBC / DBC-zorgproducten
Bij de bepaling van de zorgproducten onder de DBC-systematiek zijn in de periode 2006 tot en met 2011 elk jaar 
onzekerheden geconstateerd primair  vanwege bepaalde vrijheidsgraden in de normen voor het typeren en 
declareren van DBC’s. In de jaarrekeningen over die jaren is dit betrokken vanuit een inschatting in welke mate dit 
kan leiden tot correcties vanuit de materiële controles door de verzekeraars. Over 2012 is een analyse opgesteld 
waarbij in kaart is gebracht ten aanzien van welke DBC’s resp. DBC-zorgproducten en OVP’s de grootste risico’s 
worden gelopen, aangevuld met een nadere analyse uitgevoerd op de door de zorgverzekeraars uitgevoerde 
materiële en overige controles over de gefactureerde DBC’s  respectievelijk DBC-zorgproducten en OVP’s in 2012 
en afgelopen jaren en intern onderzoek naar de kwaliteit van registratie en facturatie. Als gevolg hiervan is een 
onzekerheid ingeschat van EUR 5,8 mln. als nuancering op de omzet conform de Handreiking en deze heeft geleid 
tot een verlaging van de omzet in de bepaling van de omzetverantwoording 2012 in verband met verwachte 
overschrijding van zorgplafonds/aanneemsommen. 

De impact van evt. onjuistheden op de in de jaarrekening verantwoorde omzet, het resultaat en eigen vermogen  is 
dus (voor zover van toepassing) beperkt door contractoverschrijdingen van plafondafspraken resp. 
aanneemsommen en de werking van het transitiebudget voor het oude A-segmentdeel. Wel kan er sprake zijn van 
verschuivingen bij de definitieve vaststelling tussen transitiebudget en verantwoorde omzet A segment op basis van 
de afwikkeling van facturatie en evt. correcties dan wel toerekening van de omzet aan 2012 respectievelijk 2013.

Transitiemodel 
Per 2012 wordt de budgettering in de medisch specialistische zorg afgeschaft en geldt prestatiebekostiging ook 
voor prestaties van het A-segment. De overgang van gedeeltelijke budgetbekostiging naar prestatiebekostiging 
brengt voor gebudgetteerde instellingen systeemrisico’s met zich mee. Met het transitiemodel zoals dat is 
gedefinieerd, worden de systeemrisico’s van de overgang van budgetbekostiging naar volledige 
prestatiebekostiging deels ondervangen. 

De systeemrisico’s worden deels opgevangen door eenmalig een transitiebedrag vast te stellen per ziekenhuis op 
basis van het verschil tussen de schaduwomzet en bijbehorende DOT-omzet (prestatiebekostiging) in 2012. Het 
transitiebedrag wordt in 2012 voor 95% verrekend en in 2013 voor 70% van het berekende bedrag van 2012. In de 
loop van 2013 vindt voorlopige vaststelling plaats, pas in 2014 vindt definitieve vaststelling plaats.

In essentie is de doelstelling van het transitiemodel een demping van de overgang van budgetbekostiging naar 
prestatiebekostiging. Belangrijk is dat het schaduw FB aangrijpt op het A-segment van 2011. Dit betekent concreet 
dat het deel van het A-segment, dat in 2012 wordt overgeheveld naar het B-segment, ook meetelt in de berekening 
van het transitiebedrag. De zorg die vóór 2012 tot het B-segment werd gerekend blijft daarentegen buiten 
beschouwing bij de berekening van het transitiebedrag. Er is dus geen sprake van een vangnet voor de wijzigingen 
in de productstructuur. Verder geldt nog een overgangsregeling kapitaallasten die in 2012 door het transitiemodel 
niet effectief is, maar afhankelijk van de kapitaallastenvergoedingen in het oude en nieuwe systeem, vanaf 2013 
aflopend nog een extra vangnet kan betekenen. 
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• Bij onzekerheden over de verdeling van omzetaandelen over A segment en B segment is als grondslag de 
verhouding tussen omzetdelen  gehanteerd die wel als zodanig te definiëren zijn.
• Bij onzekerheden over de verdeling over de diverse verzekeraars is als grondslag voor de verdeling gebruik 
gemaakt van de werkelijke verhouding in de facturatie (marktaandeel op basis van facturatie).
• Zorgverzekeraars hebben niet op deelelementen hun standpunt kenbaar willen maken bij de voorbereiding voor 
invulling van het formulier Vaststelling Transitiebedrag. Stichting Maasstad Ziekenhuis  hanteert onderbouwde 
berekeningen om tot invulling van dit formulier te komen. 

Conclusie
De Raad van Bestuur van Stichting Maasstad Ziekenhuis  heeft naar beste weten schattingen opgesteld, maar 
constateert dat het risico van de omzetbepaling door de landelijke situatie inherent voor 2012 een hoger risico kent 
dan normaal, hetgeen kan leiden tot bijstellingen van de omzet in 2013 of 2014 met mogelijke nagekomen baten en 
lasten en/ of verschuivingen in omzetcategorieën tot gevolg. Dit geldt temeer daar zorgverzekeraars en NZa niet 
reeds voor de vaststelling van de jaarrekening 2012 zekerheid hebben gegeven over het transitiebudget, hetgeen 
mede impact heeft op de transitiebekostiging zoals verwerkt in deze jaarrekening. Definitieve vaststelling van de 
transitiebekostiging zal conform de landelijke procedures eerst in 2014 plaats vinden, na een voorlopige vaststelling 
eind 2013. 

Gedurende 2012 hebben over 2012 nog geen materiële controles plaatsgevonden bij  Stichting Maasstad 
Ziekenhuis. Het effect van de verwachte materiële controles door de verzekeraars over de in het jaar 2012 
geleverde zorg is meegenomen in de bepaling van de opbrengstverantwoording in de jaarrekening en het 
transitiebedrag zoals hierboven toegelicht.

Segmentering productie 
Toewijzing van DBC-zorgproducten aan de segmenten A, B-oud en B-nieuw vindt plaats op basis van door de NZa 
vastgestelde conversie tabellen. Ten aanzien van de toewijzing van afgesloten en gefactureerde producten aan de 
segmenten is de kruisjes tabel van de NZa gevolgd. Voor het beperkte deel waarin deze kruisjestabel niet juist 
heeft gewerkt hebben wij een correctie doorgevoerd op de bepaling van het wettelijk budget. Ook voor de wijziging 
in de productmix 2012 ten opzichte van 2011 is door ons een correctie doorgevoerd.

Bepaling onderhanden werk en prognosemodel
Ten aanzien van de jaartoerekening en de producten opgenomen in het onderhanden werk, waarvan de 
uiteindelijke zorgproducten ultimo 2012 nog niet zeker zijn, heeft het management een inschatting gemaakt op 
basis van een prognosemodel o.b.v. afloop van het OHW per 31 december 2012 tot en met 6 mei 2013 Dit betreft 
een waarde van EUR 59,3 mln. Van dit bedrag is in de periode voorafgaand aan het opmaken van de jaarrekening 
reeds 65 procent gefactureerd. Op de omzet, en dus ook indirect op de waardering van het onderhanden werk, zijn 
correcties in mindering gebracht van EUR 18,8 mln. uit hoofde van overschrijding van contractafspraken.

Definitie FB Parameters 
Gedurende 2012 bestond onduidelijkheid over de wijze en het moment in 2012 (of per 1 januari 2013) waarop 
instellingen nieuwe definities van de NZa inzake de FB-parameters moesten toepassen, zowel wat betreft facturatie 
als inzake het schaduwbudget. Dit risico richt zich met name op de gewijzigde definities van de verpleegdagen. 
Stichting Maasstad Ziekenhuis  heeft de effecten voor de definitiewijziging bepaald voor de bepaling van het 
schaduwbudget en de facturatie van DCB-zorgproducten en verpleegdagen en deze gecorrigeerd in de bepaling 
van de opbrengstverantwoording over 2012 voor een bedrag van EUR 1,9 mln. 

Mogelijk onjuiste facturatie 2012

Bepaling schaduwbudget en dekking
Aanvankelijke onduidelijkheden in de normstelling voor de bepaling respectievelijk de nacalculatie van het 
schaduwbudget, alsmede in de goedkeuring hiervan door de NZa en de zorgverzekeraars hebben in 2012 geleid tot 
onzekerheid over de omzet. De zorgverzekeraars hebben zich nog niet uitgesproken / uit willen spreken over het in 
de jaarrekening opgenomen transitiebedrag. Zoals reeds hiervoor aangegeven bepalen schaduwbudget en 
gefactureerde omzet de (positieve of negatieve) compensatie in de vorm van het berekende transitiebedrag. De 
NZa heeft via de Handreiking omzetverantwoording 2012 geëxpliciteerd wat wel en niet mag worden meegerekend 
in de bepaling van het schaduwbudget. Uiteraard blijven hier vrijheidsgraden en interpretatievraagstukken bestaan. 
Stichting Maasstad Ziekenhuis  heeft bij de bepaling van het schaduwbudget de handreiking in acht genomen en 
daarbij de volgende keuzes gemaakt (expliciet maken waar wenselijk geacht):
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Pensioenen

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Financiële baten en lasten
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Lasten  Afschrijvingen worden berekend op basis van de geschatte economische levensduur. Rentebaten en 
rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Stichting Maasstad Ziekenhuis heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in 
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft
opgebouwd bij het Maasstad Ziekenhuis. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar 
personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Het Maasstad Ziekenhuis betaalt 
hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De 
pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het 
vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo 
2012 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 103%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van 
ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak 
voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te 
voeren. Het Maasstad 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 Maasstad Ziekenhuis 
heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening 
verantwoord.

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

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van 
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en 
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.  

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige 
afschrijvingen aangepast.

Negatieve goodwill valt vrij in de winst-en-verliesrekening voor zover lasten en verliezen zich voordoen, indien hier 
bij de verwerking van de overname rekening mee is gehouden en deze lasten en verliezen betrouwbaar zijn te 
meten. Indien geen rekening is gehouden met verwachte lasten of verliezen, dan valt de negatieve goodwill vrij in 
overeenstemming met het gewogen gemiddelde van de resterende levensduur van de verworven afschrijfbare 
activa. Voor zover de negatieve goodwill uitkomt boven de reële waarde van de geïdentificeerde niet-monetaire 
activa wordt het meerdere direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 
afschrijvingen.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 
betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 
transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden 
meegenomen.
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Kredietrisico
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Liquiditeitsrisico
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Het Maasstad Ziekenhuis maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te beschikken. 
Voor zover nodig, zijn nadere zekerheden verstrekt aan de bank.

De vorderingen uit hoofde van debiteuren zijn voor circa 95% geconcentreerd bij drie grote verzekeraars. Het 
kredietrisico is zeer beperkt. Voor de kredietrisico’s inzake de vorderingen op deelnemingen en de overige 
vorderingen wordt verwezen naar de toelichting.

Maasstad loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa, effecten en 
liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan 
kredietinstellingen). Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Maasstad risico ten aanzien 
van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt Maasstad risico's over 
de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente. Met betrekking tot de vorderingen worden geen 
financiële derivaten met betrekking tot renterisico gecontracteerd. Met betrekking tot bepaalde vastrentende 
schulden (Consortium) heeft Maasstad renteswaps gecontracteerd, zodat zij variabele rente ontvangt en vaste 
rente betaalt.

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik 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 niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de 
omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij 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 fictieve hoofdsommen van de financiële 
instrumenten 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.
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11.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-2012 31-dec-2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Kosten van goodwill die van derden is verkregen 0 21

Totaal immateriële vaste activa 0 21

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2012 2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Boekwaarde per 1 januari 21 51
Af: afschrijvingen 21 30

Boekwaarde per 31 december 0 21

Aanschafwaarde 298 298
Cumulatieve afschrijvingen 298 277

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-2012 31-dec-2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Bedrijfsgebouwen en terreinen 161.931 165.552
Machines en installaties 55.063 56.045
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 65.628 77.234

Totaal materiële vaste activa 282.622 298.831

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2012 2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Boekwaarde per 1 januari 298.831 259.536
Bij: investeringen 7.257 62.640
Af: afschrijvingen 23.466 23.345

Boekwaarde per 31 december 282.622 298.831

Aanschafwaarde 493.240 485.983
Cumulatieve afschrijvingen 210.618 187.152

Toelichting:
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In het kader van de door het Waarborgfonds voor de Zorgsector geborgde langlopende leningen, is een bedrag van EUR 298.125 aan 
betaalde disagio geactiveerd. In 2012 is hier voor het laatst op afgeschreven. Overigens beschikt het Maasstad ziekenhuis niet meer 
over door het Waarborgfonds gewaarborgde leningen.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa en 
de WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.. In toelichting 5.1.7 zijn 
overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten voor zover van toepassing.

In de materiele vaste activa is het netwerk inbegrepen vanuit een leaseovereenkomst met een boekwaarde van EUR 4,5 mln.
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11.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-2012 31-dec-2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Deelnemingen 370 503
Lening uitgeleend geld 1.343 0

Totaal financiële vaste activa 1.713 503

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde Bij: Af: Bij: Boekwaarde 

per 1 januari 
kapitaal 
stortingen per 31 december 

(€ x 1000) (€ x 1000) (€ x 1000) (€ x 1000)

MCRZ Holding B.V. 37 0 0 45 82
Poliklinische Apotheek MCRZ B.V. 0 0 0 0 0
Diagnostisch Centrum Rotterdam 166 0 166 0 0
MaAssist B.V. 0 0 0 42 42
Diagnostisch Centrum Skoop 209 0 209 0 0
Diagnostisch Centrum Schiedam 0 0 0 0 0
Medirisk 73 173 0 0 246
Maasstad Flex 18 0 18 0 0

Lening uitgeleend geld 0 0 0 1.343 1.343

503 173 393 1430 1.713

Boekwaarde per 1 januari 2012 503

Bij: kapitaalstorting 173
Bij: verstrekte lening 1.430
Af: ontvangen aflossing leningen 0
Af: waardeverminderingen 393
  
  

Boekwaarde per 31 december 2012 1.713

Toelichting:
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overige mutaties

De rekening courantstand en achtergestelde lening aan de DC Rotterdam en DC Skoop zijn omgezet in een totaal lening aan DC 
Rotterdam. Deze lening wordt afgelost in 5 jaar. Er zijn geen rente en zekerheden overeengekomen.

De aandelen van de DC Rotterdam en DC Skoop zijn verkocht in 2013. Als gevolg hiervan zijn de deelnemingen afgewaardeerd naar de 
directe opbrengstwaarde (€ 0).

waardever-mindering

Samen met andere deelnemende ziekenhuizen heeft het Maasstad Ziekenhuis een bijdrage geleverd aan de liquide middelen van 
Medirisk. Hierdoor blijft Medirisk aan haar wettelijke verplichtingen voldoen. 
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Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 
woonplaats rechtspersoon

Verschaft 
kapitaal

Kapitaalbe-
lang (in %)

Eigen 
vermogen Resultaat

(€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000)

Poliklinische Apotheek B.V., 
Rotterdam

16 90% -836 -208

MaAssist B.V., Rotterdam 9 51% 0 0

MCRZ Holding B.V., Rotterdam 18 100% 82 45

Maasstad Flex B.V., Rotterdam 18 100% -53 -71

Medirisk 246 4% NB NB

Toelichting:

4. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-2012 31-dec-2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Medische middelen 4.223 2.530
Overige voorraden:
Apotheek 1.499 1.299
Overige voorraden 1.011 454

Totaal voorraden 6.733 4.283

Toelichting:
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Exploitatie Poliklinische 
apotheek

Inzetten flexibel 
personeel

De Poliklinische Apotheek MCRZ B.V. is opgericht op 31 december 2007 door de Stichting Maasstad Ziekenhuis en Medsync Pharma 
B.V. Het Maasstad Ziekenhuis heeft 90% van de aandelen van deze B.V. in eigendom. Het doel van deze vennootschap is, in 
samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis, te komen tot een geïntegreerd aanbod van intra- en extramurale aflevering van 
geneesmiddelen aan patiënten van het Maasstad Ziekenhuis. De intramurale aflevering wordt verzorgd door de ziekenhuisapotheek van 
het Maasstad Ziekenhuis. De Poliklinische Apotheek MCRZ B.V. richt zich op de extramurale leveringen. De RvB heeft besloten om in 
2013 de overige 10% aandelen te verwerven. Vooruitlopend is het negatieve eigen vermogen ad € 800 duizend in de jaarrekening 2012 
verwerkt.

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen < 20%:

Zorgondersteuning 
ziekenhuis
Verwerven, houden en 
afstoten van aandelen

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:

Poliklinische Apotheek MCRZ B.V.

MaAssist B.V.
MaAssist B.V. is opgericht per 1 januari 2009 en heeft als doel zorgondersteuning te bieden aan ziekenhuizen. Stichting Maasstad 
Ziekenhuis heeft 51% van de aandelen in haar bezit. De RvB heeft besloten om het aandelenbelang aan Assist BV te verkopen in 2013. 
Het Maasstad Ziekenhuis verwacht hierbij geen materiele negatieve resultaten.

Maasstad Flex BV is in 2011 opgericht met als doel het flexibeler en slagvaardiger inzetten van flexibel personeel. De activiteiten van de 
vennootschap zijn momenteel stilgelegd.

Maasstad Flex BV

Stichting Maasstad Ziekenhuis heeft 100% van de aandelen van de MCRZ Holding B.V. Deze B.V. heeft tot doel het verwerven, houden 
en afstoten van aandelen in andere vennootschappen.

MCRZ Holding B.V.

 

De waarde van de voorraden is gestegen als gevolg van toevoegingen aan de decentrale voorraden in het ziekenhuis.
Voor zover noodzakelijk is de waardering van de voorraad gecorrigeerd met het effect van incourantie.
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5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

De specificatie is als volgt: 31-dec-2012 31-dec-2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Onderhanden werk DBC's A-segment 7.071 14.463
Onderhanden werk DBC's B-segment 24.772 5.925
Af: ontvangen voorschotten 39.339 31.499
Af: voorziening onderhanden projecten 0 0

Totaal onderhanden projecten -7.496 -11.111

Toelichting:
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Het Onderhanden werk wordt bepaald op basis van kostprijzen van verichtingen van DOT zorgproducten die nog niet zijn afgesloten.
Op basis van deze kostprijzen wordt het onderhanden werk van geopende, niet gesloten DOT zorgproducten bepaald en worden de 
reeds uitgevoerde verrichtingen van deze DOT zorgproducten gewaardeerd op basis van de kostprijs van de betreffende verrichting.  



Stichting Maasstad Ziekenhuis

11.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

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

t/m 2009 2010 2011 2012 totaal
(€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000)

Saldo per 1 januari -9.226 21.454 -10.051 2.177

Financieringsverschil boekjaar 0 0 -389 -389
Correcties voorgaande jaren 0 0 0 0
Doorschuivingen -343 -145 5.020 4.532
Betalingen/ontvangsten 9.546 -21.261 2.415 -9.300
Subtotaal mutatie boekjaar 9.203 -21.406 7.435 -389 -5.157

Saldo per 31 december -23 48 -2.616 -389 -2.980

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-2012 31-dec-2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 0 2.177
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2.980 0

-2.980 2.177

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2012 2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten -389 173.618

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:

Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen 0 153.225
Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst 0 4.650
Overige opbrengsten 0 18.209
Mutatie onderhanden werk DBC A-segment 0 -4.463
Nog te factureren afgesloten DBC's 2010 0 -2.861
Nog te factureren afgesloten DBC's 2011 0 8.997
Honoraria-opbrengsten t.b.v IC erkenning 0 612
Overeengekomen aanpassingen 0 0

Totaal financieringsverschil -389 -4.751

Toelichting:
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In de loop van 2012 heeft de definitieve opbrengstverrekening 2011 plaatsgevonden. Van deze afrekening dient einde boekjaar nog een  
bedrag door het ziekenhuis te worden betaald. Dit bedrag is nu nog opgenomen onder de post NITTV. Het effect van de definitieve 
nacalculatie 2011 die met de verzekeraars in de loop van 2011 is overeengekomen bedraagt -/- EUR 389.000. Deze is inmiddels 
verwerkt in de rekenstaten. Onder de doorschuivingen is een correctie inzake de opbrengstverrekening over oude jaren opgenomen.
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7. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling en schulden uit hoofde van transitieregeling

De specificatie is als volgt: 2012 2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars) 185.138 0
Af: A omzet oud (inclusief overloop) 183.053 0
Transitiebedrag 2.085 0

31-dec-2012 31-dec-2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van transitieregeling 1.981 0
- schulden uit hoofde van transitieregeling 0 0

1.981 0

Het transitiebedrag wordt verwerkt in:
2012 95% € 1.981
2013 70% € 1.460

Toelichting:

8. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-2012 31-dec-2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Vorderingen op debiteuren 35.481 60.866
Vorderingen op groepsmaatschappijen 700 1.500
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen 61 1.462
Nog te factureren DBC's 22.792 12.793
Overige vorderingen:
Vorderingen op personeel 194 245
Te vorderen opbrengst Clara & Zuider (garantstelling VWS en Gemeente Rotterdam) 7.100 7.100
Overige vorderingen 9.203 8.994
Vooruitbetaalde bedragen 3.697 1.459

Totaal overige vorderingen 79.228 94.419

Toelichting:
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Voor een nadere specificatie van de te vorderen opbrengst Clara en Zuider wordt verwezen naar 5.1.5 toelichting op de balans - 18 Niet 
in de balans opgenomen activa en verplichtingen.

De voorziening voor oninbaarheid die in mindering is gebracht op de vordering debiteuren bedraagt EUR 6.408k (2011: EUR 3.987k).

De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (NR/CU-208) dat een instelling voor medisch 
specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de oude 
bekostigingssystematiek jaarlijks vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wordt aangeduid met de term transitiebedrag. De 
zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch 
specialistische zorg op als afzonderlijke post in de balans.

In voorgaand jaar werden de vorderingen op de DC-groep gepresenteerd op de post vorderingen op participanten. Inmiddels zijn deze 
vorderingen omgezet in een lening, ad € 1.3 miljoen. De lening staat gepresenteerd onder de financiële vaste activa.

Voor de Poliklinische apotheek MCRZ B.V. er is een lening opgenomen ad EUR 700k mln. De lening betreft een vastrentende lening 
met een rentepercentage van 5,15%. De lening is opgenomen onder vorderingen op groepmaatschappijen en heeft een looptijd van 1 
jaar.  In 2013 zullen de resterende 10% aandelen door het Maasstad ziekenhuis worden overgenomen en zal de apotheek ingeschoven 
worden in de organisatie van het Maasstad ziekenhuis. Het negatieve eigen vermogen van de apotheek is in mindering gebracht op de 
oorspronkelijke lening van EUR 1,5 mln. Dit resulteert in een afboeking van EUR 800k. 
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9. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-2012 31-dec-2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Kapitaal 322 322
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 23.057 22.025
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 10.466 10.466
Totaal eigen vermogen 33.845 32.813

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 bestemming mutaties 31-dec-2012
(€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000)

Kapitaal 322 0 0 322

322 0 0 322

Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 bestemming mutaties 31-dec-2012
(€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000)

Reserve aanvaardbare kosten:
Vrij ter beschikking staand resultaat 22.025 851 -96 22.780

Bestemmingsfondsen: KP
BWC 1700 0 0 0 0
Oncologie 1704 0 -11 10 -1
Nefro 1705 0 -40 69 29
Reuma Wetenschap 1708 0 0 84 84
Reumatologie 1709 0 63 17 80
Kindergeneeskunde 1712 0 110 -69 41
Wetenschap Algemeen 1715 0 20 0 20
Wetenschap Research 1716 0 21 0 21
Infectieziekten 1717 0 3 0 3
Kodak 4299 0 15 -15 0

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 22.025 1.032 0 23.057

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 bestemming mutaties 31-dec-2012
(€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000)

Algemene reserves:
Vrij ter beschikking staand eigen vermogen 10.466 0 0 10.466

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 10.466 0 0 10.466

Toelichting:

Overige mutaties
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In 2012 zijn een aantal bestemmingsfondsen in het leven geroepen. De mutatie van de fondsen vindt plaats middels de 
resultaatsbestemming van 2012.

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Op basis van voorgaande jaren is een gedeelte van het eigen vermogen geherrubriceerd als bestemmingsfondsen. Per saldo heeft deze 
herrubricering geen eigen vermogen impact.

Dit betreft vrij besteedbaar vermogen en komt voort uit niet-collectief gefinancierde activiteiten.
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10. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2012 31-dec-2012
(€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000)

Overige voorzieningen:
Voorziening wachtgelders 456 0 -122 0 334
Voorziening reorganisatie 244 411 -244 0 411
Voorziening voor claims en rechtsgedingen 500 0 -173 0 327
Voorziening jubileum uitkeringen 1.233 1.146 -553 0 1.826
Voorziening PLB 4.054 1.523 -106 0 5.471
Totaal voorzieningen 6.487 3.080 -1.198 0 8.369

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2012

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 699
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 7.670
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 6.350

Toelichting per categorie voorziening:
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Deze voorziening is getroffen om aan betalingsverplichtingen aan (ex) medewerkers te kunnen voldoen in verband met salarisgaranties.

Uit hoofde van de regelgeving moeten verplichtingen uit hoofde van pensioenen en periodieke betaalbare beloningen die niet een 
jaarlijks karakter hebben, worden voorzien. Bij de berekeningen van voorzieningen voor jubileumuitkeringen is uitgegaan van de 
periodiek te betalen bedragen uit hoofde van jubilea en dergelijke uitkeringen en een inschatting gemaakt van de gemiddelde periode 
dat medewerkers naar verwachting in dienst blijven.

Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget (PLB)

Voorziening jubileumuitkeringen

De rechten op een Persoonlijk Levensfase Budget per medewerker zijn sinds 2010 opgenomen in de CAO. De voorziening is berekend 
door de werkelijke uren te vemenigvuldigen met het gemiddeld uurtarief. De voorziening houdt rekening met het overgangsregime.

Voorziening reorganisatie

De voorziening voor claims en rechtsgedingen is bepaald op basis van de verwachte kosten vanuit een aantal lopende juridische 
procedures en verplichtingen.

Voorziening voor claims en rechtsgedingen

Voorziening wachtgelders

De kosten die gepaard gaan met de reorganisatie die het Maasstad Ziekenhuis doorvoert vanuit het verleden zijn voorzien.
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11. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-2012 31-dec-2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Schulden aan banken 207.650 229.746

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 207.650 229.746

Het verloop is als volgt weer te geven: 2012 2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Stand per 1 januari 241.392 202.234
Bij: nieuwe leningen 0 35.000
Af: aflossingen lening 4.735 1.524
Bij: Financiële leaseverplichtingen 0 5.682
Af: Financiële leaseverplichtingen 1.651
Stand per 31 december  235.006 241.392

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 27.356 11.646

Stand langlopende schulden per 31 december 207.650 229.746

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 27.356 11.646
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 207.650 229.746
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 122.050 134.086

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

Toelichting:
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Maastad Ziekenhuis past hedge accounting toe ten aanzien van een renteswap tot maximaal EUR 212 mln. De aflossingen van deze
lening lopen gelijk op met de afloop van de SWAP/IRS. De rentekosten en baten worden direct in de winst en verliesrekening onder de
financiële baten en lasten verantwoord.

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage overzicht 5.1.8 langlopende leningen. De
aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Het ziekenhuis is in belangrijke mate gefinancieerd met vreemd vermogen, waaronder door banken verstrekte leningen. Op basis van
het eigen vermogen per 31 december 2012 blijft het ziekenhuis binnen de solvabiliteitsnorm (budgetratio, gedefineerd als eigen
vermogen in verhouding tot de som der bedrijfsopbrengsten van minimaal 10%) alsmede de DSCR (Debt Service Covarage Ratio) norm
als gesteld in de financieringsovereenkomst. Op basis van prognose verwacht het Maasstad Ziekenhuis het komende jaar binnen de
normen te blijven. Indien Maasstad niet zou voldoen aan de de financieringsovereenkomst gesteld normen, heeft de bankier het recht
de gehele financiering op te eisen.

Het Maasstad Ziekenhuis had voor de financiering van de nieuwbouw, overige vast activa en werkkapitaal een arrangement met een
consortium van ING, ABN AMRO en BNG afgesloten van EUR 290 mln. Dit betreft een langlopende lening van EUR 215 mln. en een
rekening-courant van 75 mln. In 2012 is gestart met het aflossen van de lening. 

Het Maasstad Ziekenhuis heeft een 10/15 jaars SWAP-IRS afgesloten ten einde renterisico's af te dekken ter hoogte van EUR 212
mln. Per ultimo 2012. Deze SWAP/IRS heeft een vast rente percentage van 3,44%.

Voor de beperking van renterisico's wordt gebruik gemaakt van swaps en swaptions. Toegepaste grondslagen voor de verwerking van
deze instrumenten zijn volledig in overeenstemming met hetgeen algemeen aanvaard is. In dit financieel instrument zit geen verplichting
tot bijstorten opgenomen. De reële waarde van de rente swap is ultimo 2012 EUR 24,7 mln negatief.
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De Financiële leaseverplichtingen zijn als volgt onder te verdelen:

Contante waarde Nominale waarde
31-dec-2012 31-dec-2011 31-dec-2012 31-dec-2011

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

Verplichtingen ≤ 1 jaar 980 1.030 1.008 95
Verplichtingen > 1 jaar en < 5 jaar 2.782 4.091 3.023 5.588
Verplichtingen ≥ 5 jaar 0 0 0 0

3.762 5.121 4.031 5.683

Af; toekomstige rente 0 0 0 0

3.762 5.121 4.031 5.683
De rentevoet bedraagt 2,82%

12. Schulden uit hoofde van honorariumplafond

In (€ x 1.000) Gedeclareerd aan het Gedeclareerd via het Totaal 2012 Totaal 2011
ziekenhuis lokaal collectief

Lokaal omzetplafond 1.300 35.091 36.391 0
-/- gedeclareerd 1.489 32.264 33.753 0
-/- mutatie Onderhanden projecten 0 2.348 2.348 0
Saldo in balans (schuld) -189 478 289 0

Toelichting:
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Als de honorariumomzet van de vrijgevestigd specialisten boven het door de NZa vastgestelde plafond uitkomt, draagt de zorginstelling 
het meerdere af aan het zorgverzekeringsfonds. Dit zogenaamde honorariumplafond is gebaseerd op de beleidsregel Beheersmodel 
vrijgevestigd medisch specialisten (BR/CU-2041) en de Nadere regel Beheersmodel vrijgevestigd medisch specialisten (NR/CU-207). 
Met betrekking tot de AAN beschikking wordt EUR 189.000 teveel gedeclareerd en dient terug te worden betaald. met betrekking tot de 
VIA beschikking wordt het gedeclareerde deel uitbetaald aan de stafmaatschap. De mutatie van het onderhanden werk dient wel ter 
dekking van het honorarium budget maar wordt niet uitgekeerd.
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13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-2012 31-dec-2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Crediteuren 10.839 10.455
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 27.356 11.646
Belastingen en sociale premies 7.221 7.023
Schulden terzake pensioenen 1.925 2.019
Nog te betalen salarissen 100 179
Vakantiegeld 4.705 4.514
Vakantiedagen 3.074 4.007
Crisisheffing 100 0
Overige schulden 23.754 10.256
Nog te betalen kosten 0 11.942
Vooruit gefactureerde omzet overdekking 18.795 0
Schulden kredietinstellingen 13.879 58.036

Totaal overige kortlopende schulden 111.748 120.077

Toelichting:
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De benutte kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2012 EUR 13,8 miljoen (2011: EUR 56,9
miljoen) en de rente 1 maands EURIBOR met een opslag van 50 basispunten. Zie ook toelichting 13 langlopende schulden.

Het Maasstad Ziekenhuis heeft een garantstelling van EUR 100.000 op de Deventerseweg 64 te Barendrecht.
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Garanties

Naam garant De erven van dhr. J.C.I. Perridon, Plasoord 19
Garantiebedrag € 42.500

Naam garant Valve Estate BV
Garantiebedrag € 54.950
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Toepassing Pro Rata-regeling voor de BTW
Voor het jaar 2011 heeft het Maasstad Ziekenhuis een verzoek tot teruggave van BTW op algemene kosten ingediend bij de 
Belastingdienst uit hoofde van de Pro Rata-regeling.  De Belastingdienst heeft aangegeven dat zij een ander standpunt heeft omtrent de 
wijze waarop deze regeling in deze specifieke situatie dient te worden toegepast. In overleg met de Belastingdienst is afgesproken dat 
we een procedure zullen opstarten en het verschil van inzicht ter toetsing voor zullen leggen aan het Gerechtshof. 

Stand van zaken Locaties Clara en Zuider
De voormalige ziekenhuislocaties Clara en Zuider zijn nog steeds in eigendom van het Maasstad Ziekenhuis. Voor de grond waar de 
huidige ziekenhuislocatie op is gerealiseerd is EUR 19,9 mln. betaald en voor dit zelfde bedrag verantwoord in de jaarrekening. Voor het 
resterende bedrag ten opzichte van de grondprijs van EUR 27 mln., te weten EUR 7,1 mln.,  is met de gemeente Rotterdam een lening 
afgesloten.  Deze lening is als zodanig verantwoord onder de langlopende schulden.

 Zodra er verkoop van deze locaties plaatsvindt zal het Maasstad Ziekenhuis de verkoopopbrengst moeten aanwenden voor de 
aflossing van deze lening. Eventuele meer- of minderopbrengsten ten opzichte van de voor gecalculeerde verkoopopbrengst komen ten 
gunste c.q. ten laste van de Gemeente Rotterdam en het Ministerie van VWS.  De rente over de lening en de met deze locaties 
samenhangende kosten mogen hierbij in mindering gebracht worden op de daadwerkelijk opbrengst.

 Over de lening van EUR 7,1 mln. is inmiddels per ultimo 2012 EUR 2,125 mln. aan rente verantwoord onder de overige vorderingen 
enerzijds en overige schulden anderzijds. Aan beheer- en verkoop kosten is per ultimo 2012 EUR 2,045 mln. als vordering op de in de 
toekomst te bepalen eindafrekening opgenomen. 

 Op basis van de huidige situatie in de markt is de verwachting dat verkoop van de oude locaties tot een minderopbrengst zal leiden 
hetgeen betekent dat Gemeente Rotterdam en het Ministerie van VWS moeten bijdragen. Met deze partijen alsmede het College 
Sanering Zorginstellingen vindt regelmatig overleg plaats waarin ook deze beelden worden gedeeld. Het beleid van het Maasstad 
Ziekenhuis is gericht op het zo spoedig mogelijk verkopen van beide locaties waarbij de huidige marktomstandigheden, zoals hiervoor 
reeds aangegeven, niet gunstig zijn. De verkoopopbrengst  zal dan ook moeten passen in een voor de Gemeente Rotterdam en het 
Ministerie van VWS aanvaardbare financiële afrekening. Momenteel worden verkennende gesprekken gevoerd met een partij die 
geïnteresseerd is in de locatie Zuider. Inzake de locatie Clara wordt overleg gevoerd met  de Gemeente Rotterdam over een oplossing. 
Dit aangezien deze locatie qua gebied onderdeel uitmaakt van de plannen voor de nieuwe Kuip.Inzake de samenhangende kosten is het 
beleid er op gericht om deze tot een minimum beperken. In dit licht worden momenteel plannen tot sloop van de locatie Clara 
uitgewerkt.  De huidige planning is dat deze sloop in de 2e helft van 2013 zal aanvangen.

Met een derde partij lopen nog gesprekken ter finale afwikkeling van de oorspronkelijk overeen gekomen verkoop van de locatie Zuider. 
De uitkomst van een door het Maasstad Ziekenhuis ingestelde kort geding-procedure in 2011 was dat de partij  in kwestie niet gehouden 
kon worden aan de overeenkomst tot koop. De mogelijkheid bestaat dat het Maasstad Ziekenhuis alsnog een bodemprocedure zal 
opstarten.  In dit stadium is geen inschatting te maken van hiermee samenhangende opbrengsten dan wel kosten.

Het Maasstad Ziekenhuis heeft garantieverplichtingen ten behoeve van de volgende maatschappijen; 

Dialoog met een vastgoed maatschappij inzake kosten vertraagde verhuizing
De verhuizing in 2011 is vertraagd doordat de parkeergarage niet tijdig is opgeleverd. In plaats van 1 maart 2011 is het nieuwe 
ziekenhuis op 17 mei 2011 in bedrijf gegaan. Over de omvang en vergoeding van de extra kosten die dit uitstel heeft veroorzaakt zijn de 
vastgoed maatschappij en het Maasstad Ziekenhuis reeds geruime tijd in gesprek. Eind 2012 is besloten hier een proces van “pre-
arbitrage” op te laten uitvoeren met als doel om dit tot een finale conclusie te kunnen brengen. Deze pre-arbitrage moet nog worden 
afgerond waarvan beide besturen op basis daarvan zullen moeten vast stellen of men tot een vergelijk komt. Mocht dit onverhoopt niet 
het geval zijn dan zal dit het instellen van arbitrage de vervolgstap zijn. In de jaarrekening 2011 is een vordering uit hoofde van deze 
aanspraak opgenomen van EUR 0,5 mln. Op basis van de gemaakte extra kosten met betrekking tot het uitstel van de verhuizing 
verwacht het Maasstad Ziekenhuis dat de uiteindelijke vergoeding hoger zal uitvallen. Voorzichtigheidshalve is dit echter niet financieel 
verantwoord in de jaarrekening 2012.
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11.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Operational lease

Te betalen: €
Binnen 1 jaar 38.350
Tussen 2 en 5 jaar 62.260
Meer dan 5 jaar 0
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Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen 
bij instellingen voor medisch specialistische zorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel 
instellingen voor medisch specialistische zorg. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit ambtshalve een mbi-omzetplafond 
vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van 
het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding 
van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.

Voor 2012 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 16.634 miljoen (prijsniveau 2011).

Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2012. Het Maasstad 
Ziekenhuis is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en 
deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 
december 2012.

Mogelijke toets door commissie ZN
Het verantwoordingskader voor de verantwoording van de omzet zoals opgenomen in de jaarrekening wordt in belangrijke mate 
gevormd door de NZA circulaires en beleidsregels, waaronder de NZa circulaire ‘Omzetverantwoording medisch specialistische zorg 
2012, (CI/13/9c) waarin de Handreiking omzetverantwoording 2012 is bekrachtigd. Recent is bekend geworden dat Zorgverzekeraars 
Nederland een commissie heeft ingesteld die de ingediende transitiebedragen gaat toetsen. Vanwege deze commissie zijn de betrokken 
verzekeraars vaak niet bereid standpunten in te nemen ten aanzien van resterende vraagstukken. Door verzekeraars wordt aangegeven 
dat verantwoordingen in dergelijke situaties eenzijdig moeten worden ingediend en dat vervolgens na ontvangst van alle 
verantwoordingen de balans zal worden opgemaakt door een in te stellen controlecommissie. Als gevolg hiervan bestaat onduidelijkheid 
over de mogelijke gevolgen op de verantwoorde omzet naar aanleiding van de uitkomsten van de werkzaamheden van de commissie. 
Aangezien bij het vaststellen van de jaarrekening 2012 de commissie nog niet met zijn werkzaamheden is gestart, zijn de gevolgen voor 
de jaarrekening 2012 nog niet in  te schatten. Derhalve worden eventuele te verwerken mutaties beschouwd als een aan het boekjaar 
2013 toe te wijzen gebeurtenis en zijn deze niet in de jaarrekening 2012 verwerkt. 

Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van operationele leases als volgt te specificeren:
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11.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi  1)

11.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Instand Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal
houding voorzieningen gebouwen bouwingen Projecten vergunning

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

Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde 975 23.460 0 196.305 0 27.742 66.244 0 314.726 485.983
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 975 4.237 0 51.817 0 25.901 10.199 0 93.129 187.152

  
Boekwaarde per 1 januari 2012 0 19.223 0 144.488 0 1.841 56.045 0 221.597 298.831

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 0 302 0 2.590 147 0 3.039 7.257
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 0 0 0 4.373 0 2.140 1.129 0 7.642 23.466
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 -4.071 0 450 -982 0 -4.603 -16.209

Stand per 31 december 2012
- aanschafwaarde 975 23.460 0 196.607 0 30.332 66.391 0 317.765 493.240
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 975 4.237 0 56.190 0 28.041 11.328 0 100.771 210.618

Boekwaarde per 31 december 2012 0 19.223 0 140.417 0 2.291 55.063 0 216.994 282.622

Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 2,5% 2,5 - 5.0% 2,5 - 5.0% 5-20% 6,6% 6,6%

1) Naar verwachting zal in 2013 artikel 5 van de Regeling verslaggeving WTZi vervallen of drastisch worden gewijzigd. Vooruitlopend hierop mogen zorginstellingen er voor verslagjaar 2012 al voor kiezen om af te wijken
    van de voorgeschreven investeringsoverzichten in de jaarrekeningmodellen indien dit de transparantie en het inzicht bevordert.
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11.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

11.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal
middelen sering WMG

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

Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde 99.237 0 38.240 137.477
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 42.803 0 17.440 60.243

Boekwaarde per 1 januari 2012 56.434 0 20.800 77.234

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 1.338 0 2.880 4.218
- herwaarderingen 0 0 0 0
- afschrijvingen 8.878 0 6.946 15.824

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 0 0 0 0
  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0

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

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -7.540 0 -4.066 -11.606

Stand per 31 december 2012
- aanschafwaarde 100.575 0 41.120 141.695
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 51.681 0 24.386 76.067

Boekwaarde per 31 december 2012 48.894 0 16.734 65.628

Afschrijvingspercentage 10-20% nvt 20-33%
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11.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN

Num-
mer

Brief-
nummer Datum Omschrijving WTZi-type t/m 2011 2012 gereed

onder-
handen

Indexering 
WTZi

Aangepaste 
goedkeuring

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

nvt nvt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen
t/m 2012 Jaar van 

ople-
vering

Nominaal 
bedrag 
WTZi
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BIJLAGE

11.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-
lijke-
rente

Restschuld 
31 december 

2011

Nieuwe 
leningen in 

2012

Aflossing 
in 2012

Restschuld 
31 december 

2012

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2012

Aflos-sings-
wijze

Aflos-
sing 2013 Gestelde zekerheden

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

Sint Laurens Instituut R'dam 1-jan-60 272 58 onderhands 4,50% 272 0 22 250 50 5 lineair 45 1
ING Bank 1-jan-06 11.500 10 onderhands 4,42% 6.669 0 762 5.907 0 3 lineair 762 3
ABN Amro (voorheen Fortis) 1-jan-06 11.500 10 onderhands 4,42% 6.669 0 951 5.718 0 3 lineair 572 2
Gemeente Rotterdam 1-jan-06 7.100 4 onderhands 4,65% 7.100 0 0 7.100 0 0 verkoop 7.100 4

Consortium 1-jan-10 180.000 13 onderhands
3mnd 
EUR 215.000 0 3.000 212.000 122.000 7

aflossings-
schema 18.000 4

Financial lease 29-dec-11 5.862 5 Lease 2,82% 5.682 0 1.651 4.031 0 4 lineair 877 5
Totaal 241.392 0 6.386 235.006 122.050 27.356

Aflossingsvorm
De lening van Sint Laurens volgt een lineair schema
De leningen van de ING en ABN AMRO uit 2006 volgen een bijna lineair schema, conform het overeengekomen aflossingsschema
De lening van de gemeente zal worden afgelost bij de verkoop van de oude gebouwen
De lening van het consortium volgt een schema dat is vastgesteld bij het aangaan van de lange lening die paralel loopt met de SWAP(TION)

* Onderstaand wordt de nummering toegelicht zoals vermeld bij de rubriek "gestelde zekerheid":

1)   Betreft lening die is achtergesteld bij de leningen met Rijksgarantie.
2)   Als zekerheid voor deze leningen is gesteld een verpanding aan de ABN AMRO Bank N.V. voor alle vorderingen die het Maasstad Ziekenhuis nu en in de toekomst
      heeft of zal hebben. Daarnaast is er een positieve/ negatieve hypotheekverklaring ondertekend waarin opgenomen is dat het Maasstad Ziekenhuis
      op verzoek van de bank haar medewerking zal verlenen tot het recht van hypotheek. In 2013 zal dit worden geëffectueerd
3)   Als zekerheid voor deze leningen is gesteld een verpanding aan de ING-bank voor alle vorderingen die het Maasstad Ziekenhuis nu en in de toekomst
      heeft of zal hebben. Daarnaast is er een positieve/ negatieve hypotheekverklaring ondertekend waarin opgenomen is dat het Maasstad Ziekenhuis
      op verzoek van de bank haar medewerking zal verlenen tot het recht van hypotheek.
4)   Voor deze leningen zijn geen zekerheden gesteld. Voor toelichting zie 3.5 materiële vaste activa.
5)   Betreft een financial lease constructie. Geen zekerheden gesteld.

Het Maasstad Ziekenhuis heeft een 10 jaar SWAP/IRS afgesloten ten einde renterisico's af te dekken ter hoogte van EUR 212 mln. (met een optie deze met 5 jaar te verlengen) 
De SWAP/IRS heeft een vast rentepercentage van 3,44%. De SWAP kent geen bijstortingsverplichting.
Het Maasstad Ziekenhuis gebruikt nu EUR 212 mln. van de lening. Vanaf maart 2012 loopt de SWAP gelijk met de hoogte van de
geconsolideerde lening. Het overeengekomen aflossingsschema is gelijk aan het verloop van de SWAP.
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11.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

15. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2012 2011
 Zvw-zorg (€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000) (€ x 1.000)

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar 0 196.105

Productieafspraken verslagjaar 0 -4.037
Aanpassing adherentie 0 725
Korting ivm DBC 3e tranche 0 -229
Correctie honorarium korting 0 133

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 0 2.930
Prijsindexatie materiële kosten 0 1.197
Groei normatieve kapitaalslasten 0 0

0 4.127
Uitbreiding erkenning en toelating:
- loonkosten 0 0
- materiële kosten 0 0
- normatieve kapitaalslasten 0 0

0 0
Beleidsmaatregelen overheid:
- Zorgvernieuwing 0 460
- Prestatiecontract 0 -6.739
- Dure geneesmiddelen 0 403
- Scholingsmiddelen 0 72
- Extra opleidingsplaatsen 0 -1.885
- Brandwondencentrum 0 0
- Bloedproducten 0 36

0 -7.653
Nacalculeerbare kapitaalslasten:
- rente 0 2.466
- afschrijvingen 0 747
- overige 0 -18.760

0 -15.547
Overige mutaties:
Samenwerkingsverbanden 0 537
Overig effect nacalculaties voorgaande jaren 0 -68

0 469

Subtotaal wettelijk budget boekjaar 0 174.093

Correcties voorgaande jaren -389 -475

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-
zorg -389 173.618

Toelichting:
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Door de nieuwe bekostigingssystemathiek is de jaarrekening 2012 alleen de correctie na vaststelling jaarrekening 2011 door 
de nacalculatie opgenomen.
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11.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Beschikbaarheidsbijdragen medisch specialistische zorg vaste segment

De specificatie is als volgt: 2012 2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Beschikbaarheidsbijdragen medisch specialistische zorg vaste segment4.738 0

Totaal 4.738 0

Toelichting:

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

De specificatie is als volgt: 2012 2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen 7.232 6.735

Totaal 7.232 6.735

Toelichting:

18. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment

De specificatie is als volgt: 2012 2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 186.825 66.888
Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 8.912 -387

Totaal 195.737 66.501

Toelichting:

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

De specificatie is als volgt: 2012 2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment 53.269 0
Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment 2.544 0

Totaal 55.813 0

Toelichting:
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Brandwonden centrum subsidie

het betreft opbrengsten van zorgprestaties, exclusief de opbrengsten van honoraria van vrij gevestigde medisch specialisten.

Het betreft opbrengsten uit het B-segment. De opbrengsten zijn exclusief de opbrengsten van honoraria van vrij gevestigde medisch 
specialisten.

Middels een beschikking is dit bedrag vastgesteld en ontvangen in 2012 tbv het brandwonden centrum. In 2011 vormden deze 
vergoeding een integraal onderdeel van het wettelijk budget

Het betreft opbrengsten uit het A-segment. De opbrengsten zijn exclusief de opbrengsten van honoraria van vrij gevestigde medisch 
specialisten.
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11.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

20. Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg

De specificatie is als volgt: 2012 2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg1.981 0

Totaal 1.981 0

Toelichting:

De specificatie is als volgt: 2012 2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren1.489 0

Totaal 1.489 0

Toelichting:

22. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2012 2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) 12.819 10.374
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 444 494

Totaal 13.263 10.868

Toelichting:

23. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2012 2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):
Niet zorg- en niet patiëntgebonden prestaties 6.328 16.338
Niet zorg- en niet patiëntgebonden prestaties voorgaand boekjaar 2.889 3.340

Totaal 9.217 19.678

Toelichting:
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Honorarium 2012

Het betreft het honorarium deel van de specialisten die ervoor gekozen hebben om "aan" het ziekenhuis te declareren  in plaats van 
"via" het ziekenhuis te declareren middels de stafmaatschap.

Transitiebedrag Segment A 2012

Door middel van het formulier Vaststelling Transitiebedrag is het transitiebedrag vastgesteld. Bij de invulling van het formulier is 
uitgegaan van de Handreiking omzetverantwoording zoals door de Nza toegevoegd aan de regeling prestatiebekostiging medisch 
specialistische zorg.

Deze post bestaat voor een groot deel uit een correctie uit hoofde van de opbrengstverrekening over oude jaren alsmede de correctie 
op de reservering tbv pro rata regeling, correctie op de BTW correctie tbv Maassist en een afboeking op de goodwill.

Niet zorg- en niet patiëntgebonden prestaties:
Zijn opbrengsten van zorgprestaties tussen instellingen, exclusief de opbrengsten van honoraria van vrij gevestigde medisch 
specialisten. Hieronder zijn een aantal diverse baten/lasten verantwoord.

De subsidies hebben grotendeels betrekking op de AIO- en de FZO-subsidies

Niet zorg- en niet patiëntgebonden prestaties voorgaand boekjaar:

21. Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg 
declareren
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11.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

24. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2012 2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Lonen en salarissen 107.107 106.101
Sociale lasten 12.621 13.440
Pensioenpremies 9.279 9.070
Andere personeelskosten:
Dotatie personeelsgerelateerde voorziening 1.078 2.251
Crisisheffing 100 0
Overige personeelskosten 5.912 6.943
Subtotaal 136.097 137.805
Personeel niet in loondienst 13.248 17.792

Totaal personeelskosten 149.345 155.597

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Raad van Bestuur/Stafbureau 70 77
Financiën en Informatie 96 93
Personeelszaken 40 42
Facilitair Bedrijf 83 96
Medische Staf 134 128
Medisch Facilitaire Sector/Medische Ondersteunende Diensten 397 376
Zorgsector 1.514 1.512

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 2.334 2.324

Toelichting:

De specificatie is als volgt: 2012 2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

AAN Beschikking Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren1.300 0
CvZ 189 0

Totaal 1.489 0

Toelichting:

26. Afschrijvingen vaste activa

De specificatie is als volgt: 2012 2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Nacalculeerbare afschrijvingen:
- materiële vaste activa nacalculatie 7.642 9.378

Overige afschrijvingen:
- immateriële vaste activa overig 21 30
- materiële vaste activa overig 15.824 13.967

Totaal afschrijvingen 23.487 23.375
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Het betreft de door te storten inkomsten die betrekking hebben op het honorarium deel van de AAN beschikking.

25. Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren

Crisisheffing:

Dotatie personeelsgerelateerde voorziening:
Dit zijn de voorzieningen die betrekking hebben op PLB uren en  jubilea.

Als gevolg van de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 wordt een extra eindheffings loonbelasting van 16% over 
het loon in 2012 uit tegenwoordige dienstbetrekking geheven nadat het loon cumulatief boven EUR 150.000 uitkomt. De heffing wordt 
geheven over de periode 18 juli tot en met 31 december 2012.
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LASTEN

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2012
(€ x 1.000)

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 23.487
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 7.642

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:
- Immateriële vaste activa 0
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 7.642
- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 0
- WMG-gefinancierde vaste activa 0
- DHAZ-gefinancierde vaste activa 0
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 7.642

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 317.765
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 100.771

27. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2012 2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 10.119 11.157
Algemene kosten 16.219 20.635
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 67.179 59.082

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud 1.665 2.771
- Energiekosten gas 523 1.090
- Energiekosten stroom 1.464 1.902
- Energie transport en overig 578 576
Subtotaal 4.230 6.339

Huur en leasing 2.306 2.224
Dotaties en vrijval voorzieningen 3.442 3.487

Totaal overige bedrijfskosten 103.495 102.924

Toelichting:
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Dotaties en vrijval voorzieningen:
Dit betreft de dotatie aan dubieuze debiteuren.
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28. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2012 2011
(€ x 1.000) (€ x 1.000)

Rentebaten 82 83
Subtotaal financiële baten 82 83

Rentelasten -10.009 -9.117
Resultaat deelnemingen -306 -96
Subtotaal financiële lasten -10.315 -9.213

Totaal financiële baten en lasten -10.233 -9.130
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30. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

De bezoldiging van de bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:

Naam A.A. Westerlaken J. Dorresteijn

1 1-1-2012 1-9-2012

2 Ja Ja

3 Nvt Nvt

4 Ja Nee

5 12 Nvt

6 Vast Vast 

7 Welke salarisregeling is toegepast? 5 5
8 111% 111%
9

225.153 59.724
0 0

0 0
10 0 0
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 10.158 3.386
12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 26.773 7.234
13 Ontslagvergoeding 0 0
14 Bonussen 0 0
15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 262.084 70.344
16 Cataloguswaarde auto van de zaak 0 42.695
17 Eigen bijdrage auto van de zaak 0 0
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1

Zo ja: hoeveel maanden is de persoon 
voorzitter geweest in het verslagjaar?

2Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

b. Waarvan: nabetalingen voorgaande 
jaren

a. Waarvan: verkoop verlofuren

Bruto-onkostenvergoeding

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?

Wat is de aard van de 
(arbeids)overeenkomst?

Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, 
eindejaarsuitkering, salaris en andere 
vaste toelagen

Startdatum werkzaam als bestuurder?

Nog steeds deel uit van het bestuur?

Einddatum als bestuurder

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter 
van het bestuur geweest?

Wat is de deeltijdfactor? (percentage)
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De bezoldiging van gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:

Naam W.C. Weeda L. Eijsman A.W. Weermeijer

1 1-1-2012 1-8-2011 1-2-2012

2 Nee Nee Nee

3 15-feb-12 31-jan-12 15-sep-12

4 Nee Nee Nee

5 Nvt Nvt Nvt

6 Interim Interim Interim

7 Welke salarisregeling is toegepast? 7 7 7
8 100% 100% 100%
9 0

0 0
0 0 0
0

0 0
10 54.536 35.700 236.691
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 0 0 0
12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 0 0 0
13 Ontslagvergoeding 0 0 0
14 Bonussen 0 0 0
15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 54.536 35.700 236.691
16 Cataloguswaarde auto van de zaak 0 0 0
17 Eigen bijdrage auto van de zaak 0 0 0

Toelichting:

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:

Naam Functie Bezoldiging
€

Voorzitter 16.500
Lid 11.000
Lid 11.000
Lid 11.000

J.P. Bahlmann Lid 9.167
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J.C.G. Stam

A. van Tooren
R.S. Kahn

A.J. Scheepsbouwer

Startdatum werkzaam als bestuurder?

Nog steeds deel uit van het bestuur?

Einddatum als bestuurder

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter 
van het bestuur geweest?
Zo ja: hoeveel maanden is de persoon 
voorzitter geweest in het verslagjaar?
Wat is de aard van de 
(arbeids)overeenkomst?

Wat is de deeltijdfactor? (percentage)
Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, 
eindejaarsuitkering, salaris en andere 
vaste toelagen

b. Waarvan: nabetalingen voorgaande 
jaren
Bruto-onkostenvergoeding

De heer Weeda en de heer Eijsman en de heer Weermeijer waren op interim basis werkzaam voor het Maasstad ziekenhuis. Inmiddels 
zijn er geen interim bestuurders meer werkzaam in de Raad van Bestuur.

a. Waarvan: verkoop verlofuren
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31. Honoraria accountant 2012 2011
€ € 

De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 97.000 97.270
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 21.500 65.295
3 Fiscale advisering 8.500 14.905
4 Niet-controlediensten 195.000 376.777

Totaal honoraria accountant 322.000 554.247

32. Transacties met verbonden partijen
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Het Maasstad ziekenhuis heeft ten tijde van de aandelenoverdracht een lening verstrekt aan de DC-groep tegen 0%. Deze lening heeft 
een looptijd van 5 jaar.

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

Er hebben zich transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag:
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur:

W.G.
A.A. Westerlaken

W.G.
J.J. Dorresteijn

Raad van Toezicht:

W.G. W.G.
J.P. Bahlmann R.M. Valentijn

W.G. W.G.
A. van Tooren M.R.van Dongen

W.G.
F.G.P.H. Oyen
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11.2  OVERIGE GEGEVENS

11.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

11.2.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

11.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum

11.2.4 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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De raad van bestuur van Stichting Maasstad ziekenhuis heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in de vergadering 
van 4 juni 2013.

In 2013 zijn de ontbrekende 10% aandelen van de poliklinische apotheek MCRZ BV overgenomen van Medsync 
Pharma BV. Hiermee heeft het Maasstad ziekenhuis 100% van de aandelen van de vennootschap.

De raad van toezicht van de Stichting Maasstad ziekenhuis heeft de jaarrekening 2012 goedgekeurd in de 
vergadering van 5 juni 2013.



Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Prinses Margrietplantsoen 46, 2595 BR Den Haag, Postbus 30715, 
2500 GS Den Haag  
T: 088 792 00 70, F: 088 792 94 41, www.pwc.nl                                        

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 

34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer 
aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u 
meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam 

  

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Maasstad Ziekenhuis te 
Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de 
resultatenrekening over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die 
het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 
jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. De Raad van Bestuur is  
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol Jaarverantwoording zorginstellingen 2012. 
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle 
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van 
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat 
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het 
maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die 
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het 
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.  Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de 
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de 
door de Raad van Bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het 
algehele beeld van de jaarrekening. 

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



 

 

Stichting Maasstad Ziekenhuis , 4 juni 2013, AH-292958a/mvo/30129262/jvdk 
 
  

Pagina 2 van 2 

Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Stichting Maasstad Ziekenhuis per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in 
overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. 

Benadrukking van onzekerheden als gevolg van sectorontwikkelingen 2012  
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen van waardering en resultaatbepaling “Achtergronden 
onzekerheden omzetverantwoording 2012” van de jaarrekening waarin de Raad van Bestuur een 
nadere toelichting heeft opgenomen op de hiermee samenhangende schattingsonzekerheden. Deze 
situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel. 

 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
Verder vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dit kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 
jaarrekening. 

Den Haag, 4 juni 2013 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.  
 
 
Origineel getekend door 
drs. A. Hakbijl RA 
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