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P W L

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V.
Uitsluitend voor
identificatiedoeleinden

Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-13
€

31-dec-12
€

1
2

284.477.855
666.242
285.144.097

268.443.310
604.439
269.047.749

3
4

6.534.189
1.822.995

6.369.458
785.527

5
6
7
8

2.791.190
14.637.181
51.523.505
41.149
77.350.209

0
8.601.410
87.310.055
32.506
103.098.956

362.494.306

372.146.704

31-dec-13
€

31-dec-12
€

9

32.051.586
10.686.956
42.738.542

27.841.570
9.489.986
37.331.556

Voorzieningen
Voorzieningen uit hoofde van macrobeheersinstrument
Overige voorzieningen

10

10.047.125

0
8.246.235

1 annlnnpnrlp crhiiIripn (non voor meer

11

157.875.000

169.375.000

5

3.325.188

623.689

4
12

9.331.730
139.176.721

21.941.018
134.629.205

362.494.306

372.146.704

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
\/nntTP(Hpn
V UUI 1 « M C I 1

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van bekostiging
\/nrHprinfipn uit honfdp van transitiprpoplino
V Ml MCI II I U C I 1 Mil 1 IMMIMC

VClll 11 Cll IOIHOI v^y

11 l y

Overige vorderingen
Totaal
Liquidevlottende
middelenactiva
Totaal activa

Ref.
PASSIVA
Eigen vermogen
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Totaal eigen vermogen

l_cll iLjlwpci lUC O I* 1 1M1 MCIi p iuy

VUUI IIICGI

dan een jaar)
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van bekostiging
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's /
DBC-zorgproducten
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

TJM7t.
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013
2013

2012

0
0

468.794
2.960.018

17

6.605.336

7.025.129

18
19

178.070.869
60.105.932

165.727.650
65.029.140

Ref.
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
cn

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ
(exclusief subsidies)
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's /
DBC-zorgproducten A- en B-segment)
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment
Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en
honorariumplafonds
Medisch specialistische zorg
Subsidies

16
A "7

Overige bedrijfsopbrengsten

20

R.U
O'XR
O
O O . /7 7
1 *11

71
22

12.890.458

12.788.328

77 0^1 077

71 Q77 7 7 4

286.659.389

284.529.202

Som der bedrijfsopbrengsten

7 fifM l . n4 1
0
O.OU
1U

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

23
24

152.895.147
22.615.533

151.199.030
23.086.003

Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

25

97.470.740
272.981.420

96.848.038
271.133.071

13.677.969

13.396.132

-8.270.983

-8.805.357

5.406.986

4.590.775

5.406.986

4.590.775

2013
€

2012
€

4.210.016
1.196.970
5.406.986

3.774.788
815.987
4.590.775

BEDRIJFSRESULTAAT
26

Financiële baten en lasten
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten (collectief gebonden vermogen)
Reserve aanvaardbare kosten (niet-collectief gebonden vermogen)

p w c
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5.1.3 G E C O N S O L I D E E R D K A S S T R O O M O V E R Z I C H T
Ref.

2013

2012

13.677.969

13.396.132

K a s s t r o o m uit o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n

Bedrijfsresultaat
A p n r v p c c i n n p n \/nnr'

24
10

- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen

22.615.533
1.800.890

22.957.848
-1.424.881
24.416.423

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden
- mutatie onderhanden projecten uit hoofde van DBC's
/ DBC-zorgproducten
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

3

-164.732

556.513

4
7

-13.646.756
29.750.778

18.874.710
-39.332.059

5

-89.691

-6.516.180

12

-74.507

8.067.787

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
26

Betaalde interest

Totaal

kasstroom

uit operationele

21.532.967

15.775.092

-18.349.228

53.869.484

16.579.870
-8.805.357

-8.270.983

activiteiten

-8.270.983

-8.805.357

45.598.501

7.774.513

K a s s t r o o m uit i n v e s t e r i n g s a c t i v i t e i t e n

Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Mutatie leningen u/g
Totaal

kasstroom

uit

1
1
2

-30.165.073
0
2.266.599

-39.947.778
1.297.700
-61.803

-27.898.474

-38.711.881

investeringsactiviteiten

K a s s t r o o m uit f i n a n c i e r i n g s a c t i v i t e i t e n

Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Totaal kasstroom

uit

11
11

financieringsactiviteiten

10.000.000
-11.300.000

0
-11.500.000
-11.500.000

-1.300.000

-4.613.380

-21.423.960

Mutatie g e l d m i d d e l e n

Toelichting:

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 ALGEMENE TOELICHTING
Algemeen:
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van WTZI en Titel 9 Boek
2 BW en de stellige uitspraken inzake de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen 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.
In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties
wordt verwezen naar de toelichting.
Vergelijking met voorgaand jaar.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de post onderhanden werk.
In 2012 was de post onderhanden werk gewaardeerd tegen de gemaakte kosten voor de uitgevoerde verrichtingen die
betrekking hebben op de lopende DBC's /DOT's per einde verslagjaar.
In 2013 heeft er een herwaardering plaatsgevonden waarbij het onderhanden werk gewaardeerd is tegen
de gerealiseerde opbrengstwaarde per einde verslagjaar.
Deze stelselwijziging heeft geleid tot een herziene stand van het onderhanden werk per 01-01-2013. De mutatie ten
opzichte van de jaarrekening 2012 is verwerkt in het eigen vermogen.
Continuïteitsveronderstelling
Landelijk hebben accountants aangegeven dat met betrekking tot de jaarrekening 2013 sectorbreed een verklaring met
beperking afgegeven wordt. De banken hebben aangegeven ziekenhuizen individueel te beoordelen. Voorafgaand aan de
vasstelling van de jaarrekening heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis zich in overleg met de banken zich er van gewist,
dat de banken aan de verklaring met beperking geen consequenties verbinden ten aanzien van het contractuele
aflossingsschema van de leningen. De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit
kasmiddelen, tegoeden op bankrekeningen, alsook kortlopende schulden aan kredietinstellingen. Ontvangsten en uitgaven
uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening worden, overeenkomstig uniforme grondslagen volgens de integrale methode,
de cijfers van de rechtspersoon en de groepsmaatschappijen opgenomen.
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend
Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en
andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voorzover de resultaten niet door transacties
met derden buiten de groep zijn gerealiseerd.
In deze jaarrekening zijn de gegevens verwerkt van de volgende instellingen en vennootschappen:
- Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht
- Albert Schweitzer Holding BV te Dordrecht (100%)
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Er zijn geen transacties van betekenis met
verbonden partijen die niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan.
Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt
die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van
baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode
waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Herzieningen van
schattingen worden toegelicht onder de betreffende rapporteringshoofden.
Functionele valuta
De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd in euro; dit is zowel de functionele als presentatievaluta.
Bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten komen voort uit zorg, onderzoek en opleiding. De opbrengsten van zorg zijn op basis van basisregistratie en
de handreiking omzetverantwoording NZa,
Onderzoek en opleiding is bepaald op basis van geldende regelgeving en specifieke afspraken. De overige opbrengsten
zijn gebaseerd op het gefactureerde of doorberekende bedrag voor geleverde goederen en
diensten onder aftrek van omzetbelasting en kortingen.
,
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