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Jaarverslag 2014 

 
Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is een algemeen ziekenhuis dat alle voorzieningen en specialismen 
biedt die een patiënt van een algemeen ziekenhuis mag verwachten, inclusief psychiatrische zorg 
(PAAZ). ZGT heeft twee locaties, in Almelo en Hengelo. Daarnaast zijn er buitenpoliklinieken in 
Geesteren, Goor, Nijverdal, Rijssen en Westerhaar.  
ZGT is een opleidingsziekenhuis en hecht veel waarde aan opleiding, onderwijs, (medisch) 
wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Verder werkt ZGT nauw samen met partners in de 
zorgketen om hoogwaardige kwaliteit en continuïteit dichtbij de patiënt te waarborgen binnen de 
regio. ZGT vernieuwt en verbetert haar totale zorgaanbod voortdurend. De zorgbehoefte van de 
patiënt is daarbij bepalend. Kwaliteit en veiligheid staan bij ZGT hoog in het vaandel. Daarvoor is 
zij NIAZ-geaccrediteerd; voor haar apparatuur is zij TŰV-gecertificeerd. Omdat geïnvesteerd wordt 
in de kwaliteit van de zorg, investeert ZGT in haar medewerkers. Zij voeren de zorg uit en maken 
de kwaliteit die ZGT nastreeft waar. 
 
Missie 
 
ZGT is hét gastvrije Twentse ziekenhuis waar de patiënt in goede handen is, waar medewerkers 
met plezier professioneel kunnen en willen werken en waar gebouwd wordt aan continue 
verbeteringen en innovaties in de zorg. 

 

Meerjarenbeleidsvisie 

 
In de Meerjarenbeleidsvisie 2012-2016 heeft ZGT haar strategische doelstellingen voor de 
komende jaren vastgelegd.  
Om haar doelstellingen voor 2016 te realiseren kiest ZGT voor vier strategische pijlers: 
1. Patiëntenzorg: kwaliteit en veiligheid  
2. Gastvrijheid 
3. Samenwerking met partners. 
4. Onze medewerkers: opleiding, onderwijs en onderzoek 

 

Kernactiviteiten 

ZGT levert een breed pakket aan specialismen, deze kunnen zowel een regionale als 
bovenregionale functie uitoefenen. Onderstaande tabel geeft weer welke functies aanwezig zijn.  

Medisch specialismen  

Allergologie Longgeneeskunde 

Anesthesiologie en pijnbestrijding Klinische psychologie 

Cardiologie Microbiologie**** 

Dermatologie Neurologie 

Geriatrie 
 

Nucleaire geneeskunde 

Gynaecologie en obstetrie 
 

Oogheelkunde 

Heelkunde 
 

Orthopedie***** 

Interne geneeskunde, oncologie en dialyse 
 

Pathologie**** 

Maag-, darm-, leverziekten 
 

Plastische chirurgie 

Mondziekten en kaakchirurgie 
 

Psychiatrie 

Keel-, neus- en oorheelkunde 
 

Radiologie 

Kindergeneeskunde 
 

Reumatologie 

Klinische chemie* Revalidatiegeneeskunde 

Klinische farmacie** Spoedeisende geneeskunde 

Klinische genetica*** Urologie 
* ZGT heeft samen met het MST een klinisch chemisch laboratorium, Medlon BV. Medlon verzorgt de productie 
voor beide ziekenhuizen, inclusief hun eerstelijns-productie. 
** De apotheek van ZGT produceert zelf geneesmiddelen, zowel t.b.v. ZGT als derden. 
*** In samenwerking met het Klinisch Genetisch Centrum in Nijmegen. In vitro fertilisatie is sinds januari 2012 
ondergebracht in de Fertiliteitskliniek Twente BV (zelfstandig behandelcentrum). 
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**** Voor medische microbiologie en pathologie heeft ZGT een overeenkomst gesloten met de Stichting  
Laboratorium Pathologie Oost Nederland en het Streeklaboratorium Microbiologie Twente/Achterhoek.  
***** Wordt in onderaanneming voor het ziekenhuis uitgevoerd in een door de orthopeden opgerichte en  
geleide BV, OCON BV. Deze BV is niet gelieerd aan het ziekenhuis. Het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van het 
ziekenhuis geldt wel onverkort voor OCON. Alle afspraken tussen ZGT en de BV zijn opgenomen in een 
raamovereenkomst.  
 

Werkgebieden 
 
Het verzorgingsgebied van ZGT omvat een groot deel van Noordwest en Midden-Twente: de 
gemeenten Almelo, Hengelo, Dinkelland, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen, Borne, Hof van 
Twente, Hellendoorn en Wierden. Er zijn buitenpoliklinieken in Goor, Nijverdal, Rijssen en 
Westerhaar en buitenposten in Geesteren en Ootmarsum. In vrijwel alle gemeenten in het 
verzorgingsgebied zijn Medlon-prikposten aanwezig. Voor een aantal functies heeft ZGT een 
bovenregionale functie, bijvoorbeeld: slokdarmchirurgie, bariatrie, complexe diabetische voet en 
allergologie. 
 

Structuur van het concern 

Juridische structuur 

Ziekenhuisgroep Twente heeft de juridische structuur van een stichting en wordt bestuurd door de 
Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente. Deze stichting bestuurt tevens Boekelo Kuur B.V. en de 
ZGT Holding B.V. Onder ZGT Holding B.V. vallen ZGT Private Activiteiten en ZGT Vastgoed. 
Onderstaande afbeelding presenteert het concernorganogram.  
 
Figuur: Concernstructuur per 31-12-2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ZGT heeft tevens belangen in de volgende rechtspersonen: 
• ZGT Cleancare: De joint venture ZGT Cleancare is een samenwerking tussen ZGT en Asito. In 

deze joint venture zijn met name de reinigingsactiviteiten van ZGT ondergebracht. De aandelen 
zijn verdeeld in een verhouding van 51% ZGT en 49% Asito. De uitvoering van de 
werkzaamheden vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Asito. De statutair directeur is de 
directeur Facilitair Bedrijf van ZGT. Het lid van de Raad van Bestuur van ZGT en de directeur 
van Asito vertegenwoordigen de aandeelhouders.  

 
ZGT Vastgoed B.V. 

 

 
ZGT Private Activiteiten 

B.V. 

 
ZGT Holding B.V. 

Stichting Bestuur 

Ziekenhuisgroep 

Twente 

 

Travel Health Clinic 

Oost B.V. 

Stichting   

Ziekenhuisgroe

p 

Twente 

 
Boekelo Kuur B.V.  
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• Fertiliteitskliniek Twente B.V.: ZGT heeft in samenwerking met Medisch Spectrum Twente 
(MST) per 1 januari 2012 de Fertiliteitskliniek Twente opgericht. De aandeelverhouding is: 50% 
gynaecologen van beide ziekenhuizen, 25% ZGT en 25% MST. 

• Medlon B.V.: In 2011 zijn de klinisch chemische laboratoria van ZGT en MST samengebracht en 
verzelfstandigd onder de naam Medlon B.V. Beide ziekenhuizen zijn voor 50% aandeelhouder. 

• IZIT B.V.: ZGT is voor 36% aandeelhouder in IZIT B.V., een samenwerkingsverband van 
ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio Twente op het gebied van ICT en informatie-
uitwisseling in de zorg ter ondersteuning van de zorgprocessen. 

 
Toelatingen  
ZGT beschikt over een toelating conform de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en is hiermee 
erkend als een instelling voor medisch-specialistische zorg. Dit houdt in dat zij wettelijk alle  
volgens de Zorgverzekeringswet mogelijke zorg mag leveren. ZGT beschikt tevens over de  
toelating voor AWBZ-zorg voor een Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ). 
 
Besturingsmodel 
 
Het gehanteerde bestuursmodel is dat van een tweehoofdige Raad van Bestuur, bestaande uit de 
voorzitter Raad van Bestuur en het lid Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is 
eindverantwoordelijk voor de totale ziekenhuisorganisatie, waarbij de individuele leden 
verantwoordelijk zijn voor hun portefeuille. Het bestuur van de Vereniging Medische Staf 
(Stafbestuur) is een belangrijke strategische partner van de Raad van Bestuur. Het toezicht op 
bestuur en beleid wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht.  
 
Organisatiestructuur 

Per 1 mei 2012 is binnen ZGT de RVE-structuur ingevoerd, met de implementatie van 26 Resultaat 
Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s). Het organogram (zie volgende pagina) presenteert de 
onderdelen van de organisatie die een RVE vormen. Een RVE (specialismegewijs ingericht) omvat 
alle organisatorische eenheden (kliniek, polikliniek, functieafdeling) die deel uitmaken van het 
(zorg)proces. Iedere RVE wordt aangestuurd door het RVE-management, bestaande uit een 
medisch manager en een bedrijfskundig manager. Hiertoe zijn 26 medisch managers en acht 
bedrijfskundig managers benoemd. De leidinggevende structuur binnen ZGT bestaat uit drie lagen, 
te weten de Raad van Bestuur, het RVE-management en de unithoofden. De RVE-structuur maakt 
medisch specialisten medeverantwoordelijk voor resultaten van de bedrijfsvoering. Het RVE-
management is integraal verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding, bedrijfsvoering en de  
tactisch/operationele aangelegenheden van de betreffende RVE. 
Daarnaast beschikt ZGT over de ondersteunende stafafdelingen: P&O, F&I, Informatievoorziening, 
Kwaliteit & Veiligheid en stafbureau Raad van Bestuur (inclusief Bureau Communicatie). Voor het 
ondersteunen van de opleiding is de ZGT-academie opgericht. Zij vormt een zelfstandige RVE. Het 
Facilitair Bedrijf zorgt voor de facilitering van de bedrijfsonderdelen. 
  
Medezeggenschapstructuur 

De medezeggenschapstructuur wordt vormgegeven door de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en 
de Zorgadviesraad. De Cliëntenraad en de Ondernemingsraad zijn georganiseerd volgens  
respectievelijk de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en de Wet op  
Ondernemingsraden (WOR).  
 
Zorgbrede Governance Code 

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en de Raad van 
Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting Bestuur ZGT. De werkwijzen van de Raad 
van Toezicht en de Raad van Bestuur, ook in relatie tot elkaar, zijn vastgelegd in de reglementen 
van toezicht en bestuur van de Stichting Bestuur ZGT. Deze reglementen, die jaarlijks door de 
Raad van Toezicht gereviewd worden, zijn in lijn met de Zorgbrede Governance Code c.q. het 
NVTZ-advies hierover. 
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Raad van Toezicht: leden, functies, nevenfuncties en rooster van aftreden  

 
Naam van toezichthouder   
Functie   
 
Vertegenwoordiging discipline 
Nevenfunctie(s) 
 
 
Datum eerste benoeming 
Datum herbenoeming 
Datum aftreden 

Dhr. ir. P.H.M. te Riele 
Voorzitter Raad van Toezicht; voorzitter Werving- en 
Selectiecommissie  
bestuurlijk/bedrijfsleven 
Honorair Consul voor Duitsland; Voorzitter council ITER-NL 
Consortium; secretaris dagelijks bestuur Stichting 
Pensioenfonds Urenco Nederland (SPUN);  Lid CvA TMC 
01-06-2007 
01-06-2011 
01-06-2015 
 

Naam van toezichthouder   
Functie   
Vertegenwoordiging discipline 
Nevenfunctie(s)    
 
 
Datum eerste benoeming 
Datum herbenoeming 
Datum aftreden 

Dhr. drs. G. Tadema 
Lid Raad van Toezicht; voorzitter Auditcommissie Financiën 
Financieel-economisch, bedrijfsleven 
Interimmanager/consultant; Voorzitter Raad van Toezicht 
Stichting ROSET; Voorzitter Raad van Commissarissen 
Woningcorporatie SWWE, lid CvA TMC 
01-06-2007 
01-06-2011 
01-06-2015 
 

Naam van toezichthouder   
Functie  
Vertegenwoordiging discipline 
Nevenfunctie(s)    
 
 
 
 
Datum eerste benoeming 
Datum herbenoeming 
Datum aftreden 

Mw. mr. G. Aufderhaar 
Lid Raad van Toezicht; lid Remuneratiecommissie 
Juridisch, HRM 
Advocaat Arbeidsrecht; Lid van de maatschap Marquant 
Advocaten; Lid Raad van Toezicht St. Marquant Onderwijs;  
Rechter plaatsvervanger Rechtbank Zutphen; Lid Zakennet 
Hardenberg; Lid Ondernemersclub Hardenberg; lid Raad van 
Toezicht Pento 
01-06-2007 
01-06-2011 
01-10-2014 
 

Naam van toezichthouder   
Functie  
   
Vertegenwoordiging discipline 
Nevenfunctie(s)    
 
 
 
 
 
Datum eerste benoeming 
Datum herbenoeming 
Datum aftreden 

Mw. mr. J.G.J. Kamp 
Vicevoorzitter Raad van Toezicht; lid Werving- en 
Selectiecommissie; lid Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid 
Juridisch, cliëntenbelang en maatschappij 
Voorzitter Mezzo, landelijke Vereniging van mantelzorgers en 
zorgvrijwilligers; Lid Raad van Toezicht JP van den Bent 
Stichting; Voorzitter Raad van Toezicht Libra Zorggroep te 
Eindhoven;  
vicevoorzitter Nederlandse Vrouwenraad; Voorzitter CDA 
Stichtse Vecht. 
01-06-2007 
01-06-2011 
01-10-2014 

Naam van de toezichthouder 
Functie 
 
 
 
Vertegenwoordiging discipline 
Nevenfunctie(s) 
 
 
Datum eerste benoeming 

Dhr. drs. A.H. Hilbers 
Lid Raad van Toezicht; per 01-10-2014 vice voorzitter Raad van 
Toezicht; lid Auditcommissie Financiën; lid 
Remuneratiecommissie (per 01-10-2014 voorzitter); Lid 
Werving en Selectiecommissie (per 01-10-2014) 
Financieel-economisch, bestuurlijk, gezondheidszorg 
Lid Raad van Bestuur Waterland ziekenhuis, Lid Raad van 
Toezicht ROC van Twente, Lid Raad van Toezicht Bibliotheek 
Hengelo, Commissaris ARBE dienstverlening 
01-02-2013 
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Naam van toezichthouder   
Functie  
 
Vertegenwoordiging discipline 
Nevenfunctie(s)    
 
 
 
 
 
 
Datum eerste benoeming 
 

Dhr. prof. dr. T. Wiggers 
Lid Raad van Toezicht; voorzitter Auditcommissie Kwaliteit & 
Veiligheid 
Gezondheidszorg, kwaliteit en veiligheid, wetenschap 
Chirurg voor begeleiden wetenschappelijk onderzoek UMCG; 
Voorzitter Dutch Surgical Colorectal Audit; Onafhankelijk 
voorzitter van bestuur EZDA; adviseur, coach en interim 
manager voor diverse projecten/organisaties, o.a.: adviseur 
kwaliteit & veiligheid en interim medical doctor interne divisie 
van Bergman Clinics; adviseur European School of Oncology 
voor het Kaspische zee programma 
01-09-2013 

Naam van toezichthouder   
Functie  
Vertegenwoordiging discipline 
Nevenfunctie(s)    
 
 
Datum eerste benoeming 
 

Mw. mr. T.E. van Scheijndel 
Lid Raad van Toezicht; lid Remuneratiecommissie 
Juridisch, gezondheidszorg 
Advocaat, Boels Zanders Advocaten, Maastricht (tot 1 augustus 
2014), Legal counsel, Orbis Medisch Centrum, Sittard-Geleen 
(vanaf 1 augustus 2014) 
01-10-2014 
 

Naam van toezichthouder   
Functie  
   
Vertegenwoordiging discipline 
Nevenfunctie(s) 
Datum eerste benoeming 
 

Mw. dr. M.H. Oosterwijk 
Lid Raad van Toezicht 
Lid Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid 
gezondheidszorg, cliëntenbelang en maatschappij  
hoofd Stafbureau a.i. Zorgcombinatie Noorderboog Meppel 
01-10-2014 

 
 
Raad van Bestuur: nevenfuncties 

 
Nevenfuncties drs. M.J.P. Schmidt 
Plaatsvervangend voorzitter bestuurscommissie arbeidszaken NVZ 
Lid pensioenraad van het pensioenfonds Zorg en Welzijn namens NVZ 
Lid Werkgeversvereniging Zorgsector Twente/Achterhoek 
Voorzitter stichting RegioPlus (samenwerkingsverband werkgeversverenigingen en overlegpartner 
VWS en Sociale Zaken) 
Lid Raad van Toezicht Oldenkotte te Rekken 
Lid Raad van Commissarissen Naviva Kraamzorg te Deventer (per 01-12-2014) 
Lid Twenteboard (namens WGV) 
 
Nevenfuncties dhr. A.A.M. Ruikes, arts 
Lid Raad van Commissarissen IZIT  
Voorzitter Bestuurders Curatieve Zorg Nederland (BCZN). 
Lid bestuur NVZD 
Lid Raad van Toezicht Stichting Laboratorium Pathologie Oost Nederland 
Lid Raad van Toezicht Streeklaboratorium Microbiologie Twente/Achterhoek 
Lid college kwaliteitsverklaringen NIAZ 
NIAZ auditor 
Voorzitter stichting Fibula 
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Algemeen beleid  
 
In 2014 heeft ZGT verdere invulling gegeven aan het realiseren van de strategische doelen zoals 
verwoord in de Meerjarenbeleidsvisie 2012-2016. Het realiseren, behouden en waar mogelijk 
uitbreiden van veilige én gastvrije patiëntenzorg zijn hierbij de leidende principes, waarbij tevens 
veel aandacht is voor het op doelmatige wijze inzetten van de beschikbare middelen. 
 
Samenwerking 

Om de strategische doelen te bereiken is samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio 
voor ZGT van groot belang. De verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen MST en ZGT 
vanuit de in 2013 opgerichte Twentse Medische Coöperatie (TMC) heeft geleid tot een aantal 
initiatieven, waaronder de concentratie van geboortezorg in Almelo en Enschede, de 
(voorgenomen) oprichting van een gezamenlijk pijncentrum en samenwerking op het gebied van 
oncologische zorg. Hiermee zijn stappen gezet naar de borging en ontwikkeling van een goede en 
doelmatige patiëntenzorg in Twente en het beschikbaar blijven van zorg voor patiënten in Twente. 
Ook de samenwerking met de huisartsen in de regio heeft in 2014 veel aandacht gekregen, onder 
andere ten aanzien van het verkennen van mogelijkheden om substitutie van de tweede naar de 
eerste lijn te realiseren en de samenwerking met de HAP Hengelo met betrekking tot de inhuizing 
van de HAP binnen de muren van ZGT. 
 
Locatieprofielen 

Ook bínnen ZGT is voortdurend aandacht voor de concentratie en spreiding van zorg over beide 
ziekenhuislocaties. In april 2014 heeft ZGT een beleidsnotitie over de profielen van de locaties 
Almelo en Hengelo gepresenteerd, waarin Almelo zich meer ontwikkelt tot de locatie voor 
hoogcomplexe zorg en de acute opvang en Hengelo zich ontwikkelt tot de locatie voor planbare, 
electieve en hoogvolume zorg en locatie waar kortdurende opnames en specifieke diagnostische 
onderzoeken plaatsvinden. Op beide locaties zal de komende jaren binnen de vastgestelde 
profielen worden geïnvesteerd teneinde de kwaliteit en kwantiteit van de patiëntenzorg te 
ondersteunen. In 2014 zijn in vervolg op de vastgestelde locatieprofielen voorbereidingen getroffen 
om de klinische interne geneeskunde en de somatische klinische kindergeneeskunde per 2015 in 
Almelo te concentreren. Tevens zijn in 2014 (naar aanleiding van de samenwerking met MST in 
TMC verband) de voorbereidingen gestart voor de concentratie van de klinische verloskunde in 
Almelo, hiertoe is een nieuwe verloskunde afdeling gebouwd. De mammacare is in 2014 
geconcentreerd in Hengelo. Door alleen hoogcomplexe en hoogrisicovolle ingrepen in Almelo te 
laten plaatsvinden, is de IC in Hengelo overbodig geworden en daarom opgeheven. Voor de vitaal 
bedreigde patiënt in Hengelo zijn procedures en protocollen opgesteld en is een opvang-
mogelijkheid gecreëerd, waarmee goede zorg voor deze categorie patiënten gewaarborgd is.  
 
Integrale bekostiging 

Met betrekking tot de komst van de integrale bekostiging per 2015 (Specialist 2015) is in 2014 in 
gezamenlijkheid tussen de Raad van Bestuur en het Stafbestuur een nieuw besturingsmodel 
ontwikkeld, dat per 2015 is ingegaan. ZGT heeft gekozen voor het zogenaamde niet-transparante 
samenwerkingsmodel. Hiertoe is per 1 januari 2015 een Medisch Specialistische Coöperatie  
opgericht, waarmee ZGT een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten ten behoeve van de 
levering van de medisch specialistische zorg. In de overeenkomst zijn tevens randvoorwaarden 
benoemd waaraan moet worden voldaan, zoals op het gebied van de kwaliteit en veiligheid.  
Doelstelling is om dit model door te ontwikkelen tot een participatiemodel. 
 
Sturing door RVE’s 

In 2014 is toegewerkt naar steeds meer decentralisatie van verantwoordelijkheden naar de RVE’s. 
De RVE’s zijn ervoor verantwoordelijk om te sturen op goede bedrijfsprestaties. Hiertoe is onder 
andere gewerkt aan het verder uniformeren van procedures, protocollen en werkwijzen en het 
werken met integrale teams, waarin uitwisseling tussen Hengelo en Almelo vanzelfsprekend is.  
Tevens is op RVE niveau een dashboard met managementinformatie (kengetallen en indicatoren) 
op het gebied van financiën, productie, processen, personeel en kwaliteit & veiligheid ingericht.  
 
Kwaliteit en Veiligheid 

Kwaliteit en Veiligheid heeft ook in 2014 hoge prioriteit gehad binnen ZGT. De middelen die hiertoe 
worden ingezet zijn onder andere interne audits, veiligheidsrondes, protocollen en procedures. Ook 
uitkomsten van mystery visits, calamiteitenonderzoeken en klachtafhandeling worden zowel op 
centraal niveau als op RVE- of afdelingsniveau gebruikt om de kwaliteit en veiligheid op een steeds 
hoger niveau te brengen. Voorafgaande aan het jaargesprek heeft IGZ een onaangekondigd bezoek 
aan de beide locaties gebracht. Dit mede naar aanleiding van een aantal calamiteitmeldingen.  
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Mede op basis hiervan zijn verbeterpunten geformuleerd. 
In 2014 heeft ZGT een begin gemaakt met de voorbereiding op de NIAZ heraccreditatie in 2015. 
Deze zal volgens een nieuwe methode (QMentum) worden uitgevoerd. ZGT is één van de twee pilot 
ziekenhuizen die volgens deze nieuwe methode wordt geaudit. 
 
Zorg  

ZGT bied een breed pakket aan patiëntenzorg passend bij het profiel van het ziekenhuis. Daarnaast 
heeft ZGT een aantal bovenregionale functies. Het in 2012 gestarte obesitascentrum/bariatrische 
chirurgie heeft in 2014 een groei doorgemaakt en omvat het hele traject van screening,  
chirurgische behandeling en nazorg in multidisciplinair verband. 
ZGT staat al jaren bekend om de minimale invasieve chirurgie. Om deze technologie uit te breiden 
heeft zij in 2014 besloten een Da Vinci Robot aan te schaffen voor de urologie, algemene chirurgie 
en de gynaecologie. Na een uitgebreid trainingstraject is een start gemaakt met de prostaat-
chirurgie met behulp van de robot. 
De geriatrische traumatologie is een samenwerkingsverband van de chirurgie, de geriatrie en  
psychiatrie. In een uniek concept wordt hier aan de traumazorg voor de oudere patiënt invulling 
gegeven. 
 
Gastvrijheid 

Nauw verbonden met kwaliteit en veiligheid is de gastvrijheid. In dit kader is in 2014 het in 2013 
gestarte gastvrijheidsprogramma ‘Wij zijn ZGT’ verder uitgerold. 40 medewerkers zijn opgeleid tot 
gastvrijheidscoach en zij hebben alle 4100 medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers 
getraind middels workshops. De uitkomsten van de workshops zijn omgezet in verbeterplannen, 
om de missie ‘ZGT is hét gastvrije Twentse ziekenhuis’, waar te maken. Uit de resultaten van de 
CQi meting die in 2014 is uitgevoerd is gebleken dat ZGT goed op weg is, met een 8,4 (kliniek) en 
een 8,1 (polikliniek) voor gastvrijheid. 
 
Milieubeleid/duurzaamheid  
ZGT voert een milieubeleid waarbij voortdurend aandacht is voor de milieuprestaties op de  
gebieden: lucht, geluid, afval, water, energie en externe veiligheid. In 2014 zijn diverse initiatieven 
ontplooid ten behoeve van het maatschappelijk ondernemerschap. Voorbeelden hiervan zijn: de 8 
benzine pendelauto’s (waarvan medewerkers gebruik maken om tussen locaties te reizen) zijn 
vervangen door 7 elektrische auto’s en de Raad van Bestuur heeft een intentieverklaring getekend 
met de NTP-groep met betrekking tot de koude-winning uit de Leemslagplas in Almelo. Doel van de 
koude-winning is het verminderen van het verbruik van fossiele brandstoffen. 

Medewerkers 

ZGT streeft naar betrokken, flexibele en loyale medewerkers die er trots op zijn dat ze bij ZGT 
werken. Eind 2013 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd, waarvan in 2014 de 
resultaten bekend zijn geworden. De conclusie is dat de scores overall hoger liggen dan bij het 
vorige onderzoek. De algemene tevredenheid van de medewerkers scoort een 7,2. Op 
afdelingsniveau zijn echter grote verschillen gemeten. Op basis van de uitkomsten zijn 
verbeterplannen opgesteld die in de loop van 2014 en 2015 worden uitgevoerd. Een van de 
verbeterpunten betrof de interne communicatie. Mede naar aanleiding hiervan zijn twee keer 
medewerkersbijeenkomsten georganiseerd en is gestart met maandelijkse 
informatiebijeenkomsten voor alle leidinggevenden, waarin de Raad van Bestuur een toelichting 
geeft op de beleidsontwikkelingen binnen ZGT. 
 
Opleiding en onderzoek 

Als groot, topklinisch ziekenhuis, met 14 medisch-specialistische opleidingen investeert het 
ziekenhuis in opleiding, onderzoek en onderwijs. In het verslagjaar heeft het ziekenhuis samen met 
MST en UT een wetenschapsfonds opgericht van waaruit gerichte vouchers worden geleverd aan 
onderzoekers van de drie instellingen.  
ZGT heeft de ambitie om de STZ status te behalen. Zodra de bouw van de nieuwe IC gereed is en 
de kwaliteitsvisitatie met goed gevolg is afgelegd zal ZGT bij STZ de aanvraag indienen. 
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Klachten  

In 2014 zijn in totaal 9 klachten door de klachtencommissie behandeld, waarvan 1 nog uit 2013.  
2 klachten werden voor behandeling doorgeschoven naar 2015.  
 
Deze klachten zijn als volgt onderverdeeld: 

Aantal in 
behandeling 
genomen 
klachten 

Klachten 
onderverdeeld in 
aantal 
klachtonderdelen 

Aantal gegrond 
verklaarde 
klachtonderdelen 

Aantal klachten waarover de 
klachtencommissie advies heeft 
uitgebracht 

9 31 6 bij 3 klachten 3 aanbevelingen bij 3 klachten 
 
Alle uitspraken van de klachtencommissie zijn in de Raad van Bestuur besproken, waarna de Raad 
van Bestuur zijn schriftelijke en gemotiveerde standpunt over de uitspraak aan de klager, 
hulpverlener en klachtencommissie heeft gegeven. Hierbij wordt, als dat van toepassing is, ook 
melding gemaakt van verbetermaatregelen. Als de klacht gegrond is volgt altijd een persoonlijk 
gesprek tussen Raad van Bestuur en hulpverlener.  
Naast de klachtencommissie heeft ZGT twee functionarissen voor bemiddeling van klachten. In 
2014 hebben zij in totaal 370 klachten ontvangen, waarvan 3 klachten alsnog naar de 
klachtencommissie zijn gegaan. De klachten bij de klachtenbemiddelaars hadden betrekking op de 
volgende aspecten: 

Zorgvuldigheid van zorg 118 
Informatieverstrekking 80 
Bejegening 53 
Coördinatie 27 
Toegankelijkheid 23 
Accommodatie 17 
Financiën 17 
Deskundigheid 10 
Privacybewaking 10 

Klachten kunnen informatie geven over de kwaliteit en veiligheid van onze zorgverlening.  
Daarnaast geven ze een beeld over hoe onze zorgverlening wordt ervaren door de afnemers 
hiervan. Deze informatie wordt in de organisatie gebruikt om de geleverde zorg te verbeteren.  
 
Financieel beleid 
 
Het financiële beleid van ZGT is gericht op een structureel goede vermogenspositie. Voortdurend 
wisselende externe factoren en overheidsbeleid beïnvloedden dit in de afgelopen jaren in sterke 
mate. De toenemende marktwerking en zorginkoop door zorgverzekeraars, evenals de stringentere 
eisen die banken stellen aan het verstrekken en verlengen van leningen, maken dat voor de  
continuïteit van de organisatie een goede vermogenspositie steeds belangrijker wordt 
Nadat voor het verslagjaar 2013 het bepalen van de omzet voor de ziekenhuizen een langdurig en 
complex proces was, is dit voor het verslagjaar 2014 gemakkelijker gegaan. Toch blijft de bepaling 
van de omzet als gevolg van de steeds weer wisselende productstructuur en regelgeving één van 
de belangrijkste risico’s voor het ziekenhuis. Dit zal ook de komende jaren behoorlijk de aandacht 
van het management vragen.  
 

Financieel resultaat 2014 

Het Eigen Vermogen van het concern – Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente – bedraagt  
€ 57,1 miljoen. 
 
Het resultaat 2014 is als volgt: 
Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente:  € 4,5 mln. positief, waarvan: 

   Stichting Ziekenhuisgroep Twente: € 4,9 mln. positief 
    Overige concernonderdelen:  € 0,4 mln. negatief  
 
Ter versterking van de vermogenspositie is de doelstelling om ieder jaar tenminste 2% marge te 
realiseren. Voor 2014 was een structureel positief exploitatieresultaat voor het ziekenhuis van 
€ 4,9 miljoen begroot, dat ook gerealiseerd is.  
 
Het resultaat voor de overige concernonderdelen bedraagt € 0,4 mln. negatief.  
 
Het gemiddeld aantal personeelsleden van Stichting ZGT op basis van fulltime eenheden is gedaald 
met ruim 2%. De totale personeelskosten zijn gedaald met 0,3%. 
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Onderstaand treft u een overzicht aan van de belangrijkste kengetallen voor het Resultaat, 
Vermogen, Liquiditeit en de Solvabiliteit van het ziekenhuis in de afgelopen jaren: 
 

Resultaat (mln € ):  2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Bedrijfsopbrengsten 271,9 267,4 273,5 246,5 255,7 240,3 
Bedrijfslasten 260,2 252,1 256,9 237,0 245,6 237,7 
Financiele baten en lasten -6,7 -7,5 -7,7 -7,7 -5,0 -5,8 
Resultaat 4,9 7,8 8,9 1,8 5,0 -3,3 
Resultaatratio (resultaat/opbrengsten) 1,80% 2,93% 3,27% 0,73% 1,96% -1,35% 
       
       
Vermogen en solvabiliteit (mln € ) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Eigen Vermogen 61,4 56,5 48,7 39,7 37,9 32,9 
Vermogensratio (vermogen / 
opbrengsten) 

22,59% 21,13% 17,80% 16,12% 14,84% 13,71% 

Solvabiliteit (EV/TV) 22,77% 20,92% 16,83% 11,70% 11,45% 10,22% 
       
       
Liquiditeit 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Quick ratio 74,14% 64,82% 84,29% 114,33% 152,58% 58,34% 
Current ratio 86,39% 75,79% 91,35% 104,95% 129,32% 57,67% 

 
In de afgelopen jaren zijn conform de beleidsdoelstellingen de vermogenspositie en de solvabiliteit 
sterk verbeterd. De solvabiliteit is dit jaar verder gestegen tot bijna 23%. 
 
De liquiditeitspositie is in geringe mate verbeterd ten opzichte van 2013. Deze wordt sterk  
beïnvloed door de in 2012 gewijzigde zorgproductensystematiek. De dbc-zorgproducten staan (in 
vergelijking tot de DBC-systematiek) relatief langer open voordat zij gefactureerd kunnen worden. 
Daarnaast leidt het langdurige contracteringsproces met zorgverzekeraars ertoe dat binnen het 
jaar de facturatie vertraagd op gang komt.  
 
Productie ontwikkeling  

Vorig jaar is al vermeld dat de in 2014 opnieuw gewijzigde definities van een aantal productie-
parameters ertoe leiden dat een vergelijking van de productie over de jaren heen niet meer 
mogelijk is. 
Omdat ook in de dbc-zorgproductenstructuur na de invoering ervan in 2012 jaarlijks zodanige 
aanpassingen plaatsvinden, die invloed hebben op het aantal geopende zorgproducten (inclusief de 
zogenaamde ondersteunende producten), geldt helaas ook voor deze nieuwe meeteenheid dat deze 
(nog) niet stabiel is. 
Wel zijn met betrekking tot de productieontwikkeling in 2014 de volgende ontwikkelingen  
vermeldenswaardig: 
- Het aantal geopende zorgproducten daalde ten opzichte van het voorafgaande jaar met 3% 

terwijl het aantal overige en ondersteunende producten met 6,8% toenam. 
- De gerealiseerde omzet voor al deze producten is in 2015 ruim 5% hoger dan in 2013. 
- Het aantal poliklinische consulten is ruim 30.000 hoger dan in het voorgaande jaar. 
- Mede als gevolg van de definitiewijzigingen in 2013 en 2014 daalt het aantal klinische  

opnamen inclusief het aantal klinische observaties. 
- Evenals in voorgaande jaren is de gemiddelde verpleegduur in 2014 met 0,2 verpleegdag  

gedaald tot 4,7 verpleegdag. 
- Het aantal dialysebehandelingen is ten opzichte van het vorige verslagjaar nagenoeg gelijk  

gebleven terwijl het aantal (poliklinische) cytostatica behandelingen met 7% is toegenomen. 
 
Productie PAAZ 2014 

De ingezette koers om de focus meer op ziekenhuispsychiatrie te richten, is duidelijk terug te zien 
in de productie van de PAAZ 2014. Zo is er 9.000 uur minder behandeltijd geweest en is de mix 
van verblijfsdagen duidelijk verschoven van licht naar zwaar(der).  
Het aantal geopende dbc’s is ook navenant gedaald (van 2683 in 2013 naar 2042). Ook hier is de 
zwaarte van de dbc’s sterk toegenomen, wat onze verwachting staaft dat, ondanks een 
teruglopend aantal dbc’s, de omzet op hetzelfde niveau zal blijven. 
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Zelfonderzoek Correct Declareren en Transitietraject 

Over de afwikkeling van de jaarrekening 2013 van de Nederlandse ziekenhuizen is lange tijd  
onduidelijkheid geweest. Dit had te maken met de invoering van de nieuwe dbc-zorgproducten-
structuur en de nieuwe financieringsregels in combinatie met deels open normen voor registratie 
en facturatie. Deze normen zijn gedurende en na afloop van het boekjaar 2013 met terugwerkende 
kracht nader geduid door de regelgever NZa. Gelijktijdig werden de formele en materiële controles 
door zorgverzekeraars geïntensiveerd, die tot 5 jaar terug kunnen gaan. De landelijke 
accountantsorganisatie NBA signaleerde al begin 2013 dat hierdoor problemen met betrekking tot 
de controleverklaring bij de jaarrekeningen voor de ziekenhuizen kunnen ontstaan. 
 
Na uitvoerig overleg met alle betrokken partijen (ziekenhuizen, specialisten, verzekeraars, 
accountants, toezichthouder en ministerie) is een landelijk plan overeengekomen, dat door de 
Minister van VWS bij brief van 22 mei 2014 is bekrachtigd. De belangrijkste onderdelen hiervan 
zijn het zogenaamde Zelfonderzoek Correct Declareren, de nadere duiding door NZa van 
onduidelijkheden in de registratieregels, versnelde afronding van de controle-trajecten t/m 2013 en 
vaststelling door NZa van het definitieve transitiebedrag 2012/2013 en toepassing van een 
overgangsregeling voor de vergoeding van kapitaallasten. Van de NZa (het zogenaamde ‘oranje 
loket’) zijn tot september 2014 diverse nadere duidingen van de registratieregels ontvangen. Om 
de effecten hiervan in de jaarrekening te kunnen verwerken is de indieningstermijn van de 
jaarrekening 2013 eenmalig uitgesteld van 1 juni tot 15 december 2014. 
 
ZGT heeft deelgenomen aan het Zelfonderzoek Correct Declareren en hierover begin november 
2014 gerapporteerd aan de landelijke Expertgroep. De landelijke Expertgroep heeft de bevindingen 
akkoord bevonden, waarna de uitkomsten zijn verwerkt in de jaarrekening 2013, waarbij geen 
sprake is van wezenlijke veranderingen. 
 
Vooruitlopend op dit landelijke traject had ZGT in februari 2014 al een externe audit door KPMG 
laten uitvoeren op een belangrijk deel van de basisregistratie en de doorwerking op de 
gefactureerde zorgproducten. De resultaten ervan waren voor het ziekenhuis erg bemoedigend: er 
waren geen fouten van wezenlijk materieel belang voor de gefactureerde zorgproducten. 
 
Daarnaast heeft ZGT samen met zorgverzekeraar Menzis en 2 andere ziekenhuizen (Martini  
ziekenhuis te Groningen en het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem) een convenant gesloten in het 
kader van Horizontaal Toezicht. Doelstelling hierbij is om samen met de hoofdverzekeraar te 
komen tot een optimale werking van de keten van registratie, facturatie, controle en betaling. 
Hiervan worden in 2015 de eerste concrete resultaten verwacht. 
 
Investeringen 

ZGT heeft in 2014 voor ruim € 18,0 miljoen geïnvesteerd. 
De investeringen betreffen: 
 
Investeringen in vastgoed  € 12,8 miljoen 
Medische en overige inventaris            €  4,2 miljoen 
ICT     €  1,0 miljoen  
 
De besluitvorming over investeringen in medische apparatuur en inventaris wordt voorbereid in de 
Beleids- en Investeringscommissie (BIC), waarin medische staf en ziekenhuismanagement zijn 
vertegenwoordigd. 
 
Financiële instrumenten 

ZGT maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die 
de stichting blootstelt aan kredietrisico, renterisico en kasstroomrisico en liquiditeitsrisico. Om deze 
risico’s te beheersen heeft de Raad van Bestuur van de stichting een Treasurystatuut vastgesteld, 
waarin het financieringsbeleid is vastgelegd. Daarnaast beschikt de stichting over meerjaren  
liquiditeits- en investeringsbegrotingen welke zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur. 
 
Kredietrisico 

ZGT loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, 
debiteuren, overige vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico bedraagt  
€  56,5 miljoen. De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 60% 
geconcentreerd bij drie grote verzekeraars.  
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Renterisico en kasstroomrisico 

Het beleid van ZGT is om haar financieringen voor 100% aan te trekken met vastrentende 
leningen. ZGT loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden en herfinanciering 
van bestaande financieringen. Voor vorderingen en schulden met variabel rentende renteafspraken 
loopt de instelling risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Om de variabiliteit van de 
variabel rentende leningen te beperken heeft ZGT afgeleide rente-instrumenten afgesloten. 
Alle derivaten betreffen reguliere interest rate swaps waarbij de instelling een vaste rente betaalt 
en een variabele rente gebaseerd op Euribor ontvangt. 

Liquiditeitsrisico 

ZGT bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het  
management ziet er op toe dat steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de  
verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare 
faciliteiten beschikbaar blijft zo dat de instelling steeds binnen de gestelde lening convenanten kan 
blijven voldoen.  
 
Reële waarde 

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder 
vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. 
 

Perspectief 2015/2016 

 
“Voor 2015 is er sprake van opnieuw een essentiële wijziging in de DOT systematiek waarbij ook 
de onderlinge posities van ziekenhuis en medisch specialist opnieuw gedefinieerd worden.” is een 
citaat uit de paragraaf 4.9 uit de jaarrekening 2013. 
Niet alleen de invoering van integrale tarieven per 2015, waardoor er niet langer een afzonderlijk 
en grotendeels door de NZa vastgestelde honorariumbedrag per zorgproduct in rekening wordt 
gebracht (waarover later meer), maar ook de invoering van een maximale doorlooptijd van een 
dbc-zorgproduct tot 120 in plaats van 365 dagen, heeft een majeure impact op zowel de dbc-
registratie als op de prijsvorming van tenminste een derde van alle B-segment zorgproducten en 
dus ook de (schadelast-)omzet.  
 
Ondanks het gegeven dat er op landelijk niveau al vanaf de zomer van 2014 wordt gesproken over 
het conversieproces en -methodiek om de gevolgen van deze doorlooptijdverkorting op 
ziekenhuisniveau inzichtelijk te krijgen zal er, zo is de inschatting nu, niet vòòr juni 2015 
gefactureerd kunnen worden. Dat dit een ernstig effect heeft op de liquiditeit moge duidelijk zijn. 
Weliswaar hebben de zorgverzekeraars zich bereid verklaard met aanvullende 
werkkapitaalfaciliteiten voor de ziekenhuizen te komen. De uitvoering ervan vindt plaats als 
voldaan wordt aan alle voorwaarden die de zorgverzekeraars daarvoor stellen. Daarmee wordt 
opnieuw duidelijk dat ziekenhuizen meer en meer afhankelijk worden van de zorgverzekeraars.  
 
2015 is ook het jaar waarin geen sprake meer is van aanneemsomafspraken met zorgverzekeraars. 
In plaats daarvan geldt voor alle zes inkoopcombinaties van zorgverzekeraars dat er voor zowel 
voor de ziekenhuisfuncties als de PAAZ zorgkostenplafonds zijn afgesproken. Ten gevolge hiervan 
worden de prijzen van de DOT’s steeds belangrijker. Deze staan steeds meer onder druk. Het 
werken met zorgkostenplafonds betekent voor het ziekenhuis dat er sprake is van wezenlijke 
volume- en prijsrisico’s waardoor het frequent monitoren van de werkelijke volume ontwikkeling 
van groot belang is. In dat kader is te melden dat vanaf dit jaar ook de gerealiseerde omzet 
toegewezen wordt aan de ResultaatVerantwoordelijke Eenheden. Doel ervan is de met de RVE-
invoering beoogde integrale verantwoordelijkheid ook voor productie en omzet voor het RVE-
management concreet te maken. Daarmee zal het algemene volumerisico dat ZGT loopt als gevolg 
van onder andere zorgvraagontwikkelingen op termijn ‘gedecentraliseerd’ worden. 
 
Deze overdracht van verantwoordelijkheid en risico sluit aan bij het landelijke beleid rond de 
invoering per 2015 van de eerder genoemde integrale tarieven. Belangrijkste doel van de overheid 
voor deze systeemwijziging is dat er niet langer afzonderlijke deelreguleringen voor de 
ziekenhuiskosten en die van de honoraria bestaan, maar, om het zorgstelsel beter te laten 
functioneren, deze regulering vanaf 2015 geïntegreerd wordt. Daarmee wordt binnen de 
ziekenhuizen een doelmatiger inzet van productiefactoren (medisch specialisten substitueren met 
bijvoorbeeld nurse practitioners) mogelijk omdat de financieringsschotten verdwijnen en is 
gelijkgerichtheid in ziekenhuisbelangen en die van de medisch specialisten op zowel financieel 
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terrein als voor de het realiseren van hogere kwaliteitsdoelen mogelijk. De invoering van integrale 
tarieven heeft ook voor de ziekenhuisorganisatie zelf gevolgen. In het verslagjaar hebben Raad van 
Bestuur en de medische staf uitgebreid gesproken over de gevolgen van deze systeemwijziging 
voor de onderlinge gezagsverhoudingen.  
Voor 2015 is gekozen voor een (fiscaal niet-transparante) samenwerkingsrelatie in de vorm van 
een coöperatie waarbij het ziekenhuis een samenwerkingsovereenkomst sluit met de nieuw te 
vormen coöperatie van medisch specialisten. Voor 2016 en volgende jaren wordt gestreefd naar 
een participatiemodel waarbij ook de coöperatie van medisch specialisten risicodragend gaat 
worden voor investeringen en exploitatie van het ziekenhuis en de daaronder vallende 
bedrijfsonderdelen. 
 
Ook het overheidsbeleid, gesteund door verzekeraars, om meer zorg van de tweede naar de eerste 
lijn te substitueren legt een druk op het ziekenhuisbudget. ZGT is van mening dat inderdaad voor 
de minder complexe zorg er een deel van deze zorg buiten het ziekenhuis geleverd kan worden, 
maar dat dit alleen in goede afstemming met bijvoorbeeld de huisartsen in de regio gerealiseerd 
kan worden. En dit met inbreng van medische specialistische expertise en ondersteuning vanuit de 
tweede lijn naar de eerste lijn. Wat door veel beleidsmakers echter vergeten wordt is dat door de 
toenemende vergrijzing en de technologische mogelijkheden de druk op het ziekenhuisbudget bij 
de meer complexe zorg toeneemt. Deze sterk gestegen dure zorgvraag kan enigszins gemitigeerd 
worden door het afstoten van minder complexe zorgvragen naar de 1e lijn. 
 
In 2015 zal ZGT starten met het formuleren van een nieuw meerjarenbeleidsplan 2016–2020. 
Hiermee wil ZGT haar koers voor de komende jaren vastleggen, rekening houdende met de snelle 
ontwikkelingen binnen de zorg, de wijzigende regelgeving en de veranderende relaties met de 
medische staf. Uitgangspunt blijft ook de samenwerking met de andere zorgpartners in de regio. 
De verdere samenwerking in de regio met MST, huisartsen en de verpleging/verzorging/thuiszorg-
instellingen zullen ervoor zorg moeten dragen dat de kwaliteit en de efficiency van de zorg in 
Twente op een aanvaardbaar niveau blijft. 
 
Daarnaast zullen in de komende jaren ook investeringen plaatsvinden, o.a. in informatie-
technologie, die de kwaliteit en de efficiency van de patiëntenzorg op beide ZGT locaties moeten 
vergroten. Gelet op de beperkte cashflow van het ziekenhuis in de komende jaren zal hier echter 
zeer zorgvuldig naar moeten worden gekeken. De Raad van Bestuur is wel van mening dat de 
uitgangspunten van het ziekenhuis sterk zijn in deze. 
 
Hieruit moge duidelijk worden dat ZGT ook in de komende jaren met de nodige uitdagingen wordt 
geconfronteerd, die we juist door de intensieve samenwerking met onze medisch specialisten met 
vertrouwen tegemoet zien. 
 
 
Almelo, 27 mei 2015, 
 
 
 
 
 
Meindert Schmidt,    Ton Ruikes, 
Voorzitter Raad van Bestuur   Lid Raad van Bestuur 
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5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-14 31-dec-13
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 14.288 0
Materiële vaste activa 2 234.184.288 237.647.057
Financiële vaste activa 3 1.462.417 1.477.766
Totaal vaste activa 235.660.993 239.124.823

Vlottende activa

Voorraden 4 3.263.222 2.883.031
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 5 0 2.065.444
 DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van bekostiging 6 7.137.269 4.297.612
Overige vorderingen 7 50.873.815 50.877.085
Liquide middelen 9 4.254.533 3.895
Totaal vlottende activa 65.528.839 60.127.067

Totaal activa 301.189.831 299.251.890

Ref. 31-dec-14 31-dec-13
PASSIVA € €

Groepsvermogen 10
Kapitaal 1.407 1.407
Algemene en overige reserves 57.037.855 52.550.540
Aandeel van derden 71.667 49.441
Totaal eigen vermogen 57.110.928 52.601.386

Voorzieningen 11
Voorzieningen uit hoofde van macrobeheersinstrument 0 0
Overige voorzieningen 1.403.622 4.076.885

Langlopende schulden (nog voor meer 12 145.984.592 159.260.781
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van bekostiging 6 17.104.164 0
Overige kortlopende schulden 13 79.586.525 83.312.838

Totaal passiva 301.189.831 299.251.890
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014

Ref. 2014 2013
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 16 8.497.718 5.168.673
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / 17 9.485.004 10.190.600
 DBC-zorgproducten A- en B-segment)
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 18 159.239.839 165.666.254
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment 19 59.772.139 49.502.922
Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en 20 0 4.060.528
 honorariumplafonds
Subsidies 21 1.371.088 2.784.153
Overige bedrijfsopbrengsten 22 38.202.363 33.647.091

Som der bedrijfsopbrengsten 276.568.151 271.020.220

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 23 146.794.377 147.060.262
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 25 22.564.459 20.940.922
Overige bedrijfskosten 27 94.648.300 87.236.624

Som der bedrijfslasten 264.007.136 255.237.808

BEDRIJFSRESULTAAT 12.561.014 15.782.412

Financiële baten en lasten 28 -8.040.134 -8.178.974

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 4.520.880 7.603.438

Vennootschapsbelasting 29 -11.339 -11.394

RESULTAAT BOEKJAAR INCL. AANDEEL DERDEN 4.509.541 7.592.044

Aandeel van derden in resultaat -22.226 -22.332

RESULTAAT BOEKJAAR 4.487.315 7.569.712

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2014 2013
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Algemene reserve 4.487.315 7.569.712

4.487.315 7.569.712
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2014 2013
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 12.561.014 15.782.412

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 22.564.459 20.940.922
- mutaties voorzieningen -2.673.262 150.680

19.891.197 21.091.603

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden -380.191 -55.810
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 
DBC-zorgproducten 2.065.444 1.276.694
- vorderingen 3.271 12.567.253
- vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging 14.264.508 -4.076.449
- kortlopende schulden -6.336.457 -10.428.925

9.616.574 -717.237

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 42.068.785 36.156.777

Ontvangen interest 78.238 877.949
Betaalde interest -8.508.455 -9.056.923
Vennootschapsbelasting -11.339 -11.394

-8.441.556 -8.190.368

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 33.627.229 27.966.409

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -19.115.950 -33.931.352
Desinvesteringen materiële vaste activa 21.404 5.706
Investeringen immateriële vaste activa -21.432 0
Desinvesteringen immateriële vaste activa 0 2.804.161
Investeringen deelnemingen en/of 
samenwerkingsverbanden 15.349 451.119

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -19.100.629 -30.670.366

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 10.000.000 0
Aflossing langlopende schulden -20.275.961 -20.414.489

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -10.275.961 -20.414.489

Mutatie geldmiddelen 4.250.639 -23.118.445

Stand geldmiddelen per 1 januari 3.895 23.122.340
Stand geldmiddelen per 31 december 4.254.533 3.895
Mutatie geldmiddelen 4.250.639 -23.118.445

Toelichting:
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

22



Stichting Ziekenhuisgroep Twente

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALI NG

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, 
evenals de binnen de groep gemaakte resultaten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, 
waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.
Voor een overzicht van de geconsolideerde groepsmaatschappijen wordt verwezen naar punt 3. Financiële 
vaste activa.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de
waardering en de resultaatbepaling van zorginstelling Stichting Ziekenhuisgroep Twente.
Gegevens van geconsolideerde maatschappijen die andere grondslagen hanteren, zijn omgerekend naar de 
grondslagen van de rechtspersoon. Alleen wegens gegronde en in de toelichting vermelde redenen zijn in de 
geconsolideerde jaarrekening afwijkende grondslagen gehanteerd.

Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende 
invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip 
van beëindiging van deze invloed.

Zorginstelling Stichting Ziekenhuisgroep Twente, ZGT Holding B.V. en Boekelo Kuur B.V. behoren tot de 
Ziekenhuisgroep Twente. Aan het hoofd van deze groep staat Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente te 
Almelo. De jaarrekeningen van bovengenoemde instellingen zijn opgenomen in de geconsolideerde 
jaarrekening van Stichting Ziekenhuisgroep Twente. Stichting Ziekenhuisgroep Twente is gevestigd aan de 
Zilvermeeuw te Almelo.

Het doel van de stichting is het bevorderen van de gezondheidszorg in het algemeen en meer in het bijzonder 
het verplegen, verzorgen, doen onderzoeken en doen behandelen van personen, die medisch specialistische-, 
verpleegkundige- en/of verloskundige bijstand behoeven, alsmede het bevorderen van het medisch en 
verpleegkundig onderwijs, één en ander in de ruimste zin des woords.

De hieronder opgenomen grondslagen zijn zowel van toepassing op de geconsolideerde jaarrekening van de 
Stichting Ziekenhuisgroep Twente als op de enkelvoudige jaarrekening van deze stichting.

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.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de entiteiten en haar 
groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden 
uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat.
Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de instelling een meerderheidsbelang heeft, of waarop op een 
andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende 
invloed kan worden uitgeoefend worden financiële instrumenten, die potentiële stemrechten bevatten en direct 
kunnen worden uitgeoefend, betrokken. Participaties die zijn verworven uitsluitend met het doel om ze binnen 
afzienbare termijn weer te vervreemden, worden niet geconsolideerd.

De cijfers van 2013 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met de cijfers van 2014 mogelijk te 
maken.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALI NG

Naam Vestigingsplaats Belang
  

Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente Almelo n.v.t.
  Boekelo Kuur B.V. Ede 100%

  ZGT Holding BV Hengelo 100%
    ZGT Vastgoed B.V. Hengelo 100%
    ZGT Private Activiteiten B.V. Hengelo 100%
       Travel Health Clinic Oost BV Hengelo 100%

  ZGT Cleancare B.V. Almelo 51%

In de geconsolideerde jaarrekening van de Stichting Ziekenhuisgroep Twente zijn tevens opgenomen de 
stichtingen en vennootschappen die tot de groep behoren. Dit betreft de volgende stichtingen en 
vennootschappen:                                                                                                                                                                                                                                                

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar de instelling zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouw-baar kan worden vastgesteld. Een 
verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal 
gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag 
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

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

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of 
nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het 
actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer 
in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van 
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de 
waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

24



Stichting Ziekenhuisgroep Twente

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALI NG

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en pa ssiva

Activa en passiva

Gebruik van schattingen

Immateriële en materiële vaste activa

De materiële vaste activa waarvan de instelling krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische 
eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt 
als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van 
de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de 
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

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.

Een actief wordt op de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van 
het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of 
nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het 
actief of de verplichting niet langen in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer 
in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorawaarden van 
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de 
waarde.

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.

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder 
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte 
gebruiksduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op 
basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en 
vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 
• Bedrijfsgebouwen : 2,0 / 2,5 %.
• Machines en installaties : 5,0 %.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10,0 %. 

Het totaal van de geactiveerde rente bedraagt ultimo boekjaar € 1.178.000.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALI NG

Financiële vaste activa

Vervreemding van vaste activa

Voorraden

Financiële instrumenten

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. 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 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.

Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden 
verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 
desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten.

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

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.
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, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare 
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen 
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct 
toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden 
verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

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

Overige financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen
geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieverentemethode.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALI NG

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgpro ducten

Vorderingen

De instelling documenteert de hedgerelaties in specifieke/generieke 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.
Periodiek wordt de effectiviteit van de hedgerelaties getoetst door vergelijking van de cumulatieve
reëlewaardewijziging van de afgedekte positie met de cumulatieve waardewijzigingen van de afgeleide
instrumenten. De laagste van de cumulatieve waardewijziging van de afgedekte positie en de
cumulatieve waardewijziging van de afgeleide instrumenten wordt in de herwaarderingsreserve
uitgesteld.
Indien sprake is van een reëlewaardeafdekking (reële waarde hedge accounting) van een opgenomen
actief of verplichting of niet in de balans opgenomen bindende overeenkomst worden de resultaten uit de 
herwaardering van het afgeleide instrument op hetzelfde moment in de resultatenrekening verwerkt als het 
resultaat op de afgedekte positie voor zover deze betrekking hebben op de reëlewaardewijziging van het 
specifieke risico van de afgedekte post of positie.
De instelling documenteert de hedgerelaties in specifieke/generieke hedgedocumentatie en toetst
periodiek de effectiviteit van de hedgerelaties door vast te stellen dat geen sprake is van overhedges.

Afgeleide financiële instrumenten
(Waardering van afgeleide financiële instrumenten o p kostprijs of lagere marktwaarde)
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 of een niet-financiële verplichting 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.

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

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

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening groot onderhoud

Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren)

Voorziening persoonlijk budget levensfase (zonder toerekening aan jaren)

Voorziening jubileumverplichtingen

Schulden

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

Effecten opgenomen onder vlottende activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs of lagere 
marktwaarde. Deze effecten worden aangemerkt als zijnde aangehouden voor handelsdoeleinden. 
Waardeveranderingen van deze effecten worden verwerkt in de resultatenrekening.

Indien de marktwaarde van effecten niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. De niet-beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere 
marktwaarde.

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

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

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

De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting 
in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met 
opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren 
PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans, leeftijd en resterende dienstjaren tot 
het bereiken van de 55-jarige leeftijd.

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

Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrensten

Personele kosten

Pensioenen

Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als 
deze gerealiseerd zijn.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Stichting ZGT 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 ZGT. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. ZGT 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. In 2014 dient het pensioenfonds een 
dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Naar de stand van ultimo december 2014 is de dekkingsgraad 
van het pensioenfonds 102%. Het pensioenfonds voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om 
extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. ZGT 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. ZGT heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van 
het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

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

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de 
verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de 
voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is 
voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlijke economische voordelen; c. 
de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en 
d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat 
niet kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). Bij de 
berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is wel/geen rekening gehouden met de na-
indexering.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 
verantwoord.

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

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

Sectorontwikkelingen omzetverantwoording medisch sp ecialistische zorg 2012-2015

Inleiding

*

*
*
*

* de afrekening van de schadelastjaren 2012 en 2013 met verzekeraars.

Oorzaken onzekerheden omzetverantwoording

Achtergrond landelijk herstelplan en stand van zake n herstelplan

*
*

*
*
*
*

De landelijke onzekerheden waarmee instellingen voor medisch specialistische zorg (ziekenhuizen, UMC’s en 
ZBC’s) tot en met 2013 geconfronteerd werden in de omzetverantwoording zijn in 2014 aanzienlijk afgenomen 
met de vaststelling van:
- de uitkomst van het aanvullend omzetonderzoek 2012-2013 van Stichting Ziekenhuisgroep Twente door de 
expertcommissie van zorgverzekeraars; en 
- de transitiebedragen 2012 en 2013 door de NZa. 

De resterende onzekerheid in de omzetverantwoording 2014 van Stichting Ziekenhuisgroep Twente betreft 
voornamelijk schattingsposten met betrekking tot:  

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

Bij de omzetbepaling van de DBC zorgproducten en overige zorgproducten, alsmede de opbrengsten uit hoofde 
van transitieregelingen en honoraria medisch specialisten heeft Stichting Ziekenhuisgroep Twente de 
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd zoals opgenomen in deze paragraaf. Hierbij is de 
“Handreiking Omzetverantwoording MSZ 2014”  gevolgd, die door het Bestuurlijk Overleg onder voorzitterschap 
van het Ministerie van VWS is vastgesteld.

in 2014 gesloten DBC’s, geopend in 2013 die buiten de scope van het aanvullend omzetonderzoek 2012-2013 
vielen;
in 2014 geopende DBC-zorgproducten; 
de afwikkeling van het FB-systeem in de loop van 2015;
de schatting van het door de NZa nog vast te stellen bedrag van de vordering uit hoofde van de 
overgangsregeling kapitaallasten voor 2013 en 2014; en

De onzekerheden zijn in 2012 ontstaan door gelijktijdige invoering van prestatiebekostiging in combinatie met 
een transitiemodel, wijzigingen in de DOT-productstructuur en nieuwe wijzen van contracteren met 
zorgverzekeraars. Diverse van de in 2012 en 2013 gesignaleerde problemen inzake de omzetverantwoording 
golden in 2014 nog steeds en werken door in de verantwoording en in de interne controle over 2014. Open 
registratie- en declaratienormen zijn na afloop van het boekjaar 2013 nader geduid door de regelgever 
(laatstelijk in augustus 2014). Daarnaast zijn formele en materiële controles door de zorgverzekeraars 
geïntensiveerd.

Voornoemde problematiek heeft geleid tot een landelijk herstelplan medio 2014 voor de ziekenhuizen zoals 
vastgesteld door de Minister van VWS. Kern van het herstelplan was: 

Definitieve vaststelling van het eerder onzekere transitiebedrag door de NZa (ultimo 2014);

Een landelijk aanvullend omzetonderzoek over de jaren 2012 en 2013 en vaststelling door een expertgroep van 
zorgverzekeraars (ultimo 2014);

Verduidelijking van normen door de NZa (medio 2014);

Het definitief afwikkelen van materiële controles tot en met 2011 in 2014 door zorgverzekeraars;

Duidelijkheid over de garantieregeling kapitaallasten door de NZa;
Uitstel van de publicatietermijn van de jaarrekening 2013 tot 15 december 2014.

Door vaststelling van de uitkomsten van het herstelplan heeft Stichting Ziekenhuisgroep Twente duidelijkheid 
verkregen over de rechtmatigheidsaspecten en (resterende) onzekerheden hierin over de DBC-zorgproducten 
zoals die zijn afgesloten en gefactureerd in de jaren tot en met 2013. De NZa heeft het definitieve 
transitiebedrag over 2012 en 2013 vastgesteld bij beschikking d.d.18 december 2014. De verwerking van dit 
transitiebedrag heeft in de jaarrekening 2013 plaatsgevonden.
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1. Definitieve afwikkeling zelfonderzoek 2012/2013 met de zorgverzekeraars;
2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2014;
3.Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar;
4. Afwikkeling FB tot en met 2011;
5. Macrobeheersinstrument;
6. Overgangsregeling kapitaallasten;
7. Overige (lokale) onzekerheden.

Deze issues zijn (inclusief de afwikkeling hiervan) hierna toegelicht voor Stichting Ziekenhuisgroep Twente:

1. Definitieve afwikkeling zelfonderzoek 2012/2013 met de zorgverzekeraars 

2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2014

Stichting Ziekenhuisgroep Twente heeft op basis van deze handreiking een onderzoek inzake 2014 uitgevoerd. 
De voorlopige uitkomsten zijn betrokken bij het opstellen van deze jaarrekening en het inschatten van de risico’s 
die voortvloeien uit geconstateerde onjuiste registraties en/of declaraties, rekening houdende met de 
contractafspraken met zorgverzekeraars. Naar verwachting zal Stichting Ziekenhuisgroep Twente de definitieve 
rapportage vóór 30 juni 2015 aan de representerende zorgverzekeraars aanleveren en volgt voor eind oktober 
2015 uitsluitsel over dit onderzoek. Dit kan naar verwachting van de raad van bestuur van Stichting 
Ziekenhuisgroep Twente leiden tot niet-materiële, nagekomen baten of lasten. Waar nodig heeft Stichting 
Ziekenhuisgroep Twente nuanceringen geboekt.

Doelmatigheidscontroles over 2014 zullen door de zorgverzekeraars nog uitgevoerd worden, maar hoeven geen 
financieel effect met terugwerkende kracht te hebben op grond van publiekrechtelijke regelgeving. 

De uit de genoemde werkzaamheden en controles voortvloeiende beste inschatting van het financieel effect op 
de omzet en daarmee samenhangende posten is verwerkt in deze jaarrekening.

De onzekerheden die in de jaarrekening 2014 resteren zijn door het afsluiten van de oude jaren dan ook kleiner 
dan de onzekerheden in voorgaande jaren en betreffen: 

Het rapportageformulier zelfonderzoek correct declareren 2012-2013 is goedgekeurd door de expertgroep d.d. 
13 november 2014. De onderhandelingen met de zorgverzekeraars over de finale verrekening zijn nog 
onderhanden. De verwachte uitkomsten van deze onderhandelingen zijn verwerkt in de jaarrekening 2014. 
Stichting Ziekenhuisgroep Twente kent het maximale risico, zijnde de door de expertgroep vastgestelde 
uitkomst van het zelfonderzoek. Op grond van de brief van de Minister van VWS van 22 mei 2014 concludeert 
Stichting Ziekenhuisgroep Twente dat de uitkomst van het zelfonderzoek, behoudens vermoedens van fraude, 
die Stichting Ziekenhuisgroep Twente niet heeft, een goede basis is voor een betrouwbare schatting van de 
uiteindelijke uitkomst van de onderhandelingen met de zorgverzekeraars. 

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

Naast de rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 zoals opgenomen in de handreiking heeft de instelling op basis 
van een risicoanalyse onderzoek verricht naar de risico’s die voor Stichting Ziekenhuisgroep Twente materieel 
zijn. In deze risicoanalyse zijn de uitkomsten van het aanvullend omzetonderzoek 2012/2013, de uitgevoerde 
steekproef en beschikbare overige in- en externe controles betrokken. Ook is een inschatting gemaakt van de 
DCM-controles over 2014 op basis van eigen tooling en op basis van (extrapolatie van) informatie van de 
zorgverzekeraars.

Ook privaatrechtelijk heeft Stichting Ziekenhuisgroep Twente geen afspraken terzake gemaakt, anders dan 
verwerking van de aandachtspunten zoals opgenomen in het landelijke omzetonderzoek.
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3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar

4. Afwikkeling FB tot en met 2011

5. Macrobeheersinstrument

6. Overgangsregeling kapitaallasten

*
*

Conclusie Raad van Bestuur

5.1.4.4 Kasstroomoverzicht

5.1.4.5 Waarderingsgrondslagen WNT

Uit de berekeningen van het ministerie van VWS blijkt een overschrijding van EUR 242 miljoen voor 2013 en 
voor 2014 is de overschrijding nog niet bekend. De minister neemt uiterlijk 1 mei 2016 een besluit of de 
handhaving van het MBI-omzetplafond 2013 wordt ingezet of dat er alternatieven zijn om de overschrijding 2013 
te redresseren. Bij opmaak van de jaarrekening is daarom niet betrouwbaar te schatten wat het effect gaat zijn 
van het macrobeheersinstrument voor 2013 en 2014 in latere jaren. Voor verdere toelichting rondom dit risico 
wordt verwezen naar paragraaf 5.1.5 inzake niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen. 

Stichting Ziekenhuisgroep Twente heeft op basis van de beleidsregel Garantieregeling kapitaallasten 2013-2016 
(BR/CU-2139) en de door de NZa beschikbaar gestelde formulieren berekend op welke suppletie  Stichting 
Ziekenhuisgroep Twente recht heeft. In de balans per ultimo 2014 is een bedrag van EUR 1,0 miljoen als beste 
schatting voor de vordering opgenomen. Stichting Ziekenhuisgroep Twente is voornemens om de aanvraag tot 
suppletie met daarbij een bestuursverklaring in te dienen bij de NZa. De volgende onzekerheden zijn van 
toepassing op het opgenomen bedrag:

Onzekerheden in de berekening en interpretatie van begrippen;

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 
rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op 
de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende 
schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen.

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

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

De NZa heeft met circulaire d.d. 4 juli 2014 de uitgangspunten voor finale afwikkeling FB kenbaar gemaakt 
zoals deze in overleg met de veldpartijen tot stand zijn gekomen. Tot op heden heeft nog geen verdere 
informatieverstrekking plaatsgevonden, anders dan dat over verdere procedures in de sector een convenant is 
gesloten tussen de koepels ZN, NVZ en NFU.
Stichting Ziekenhuisgroep Twente heeft de jaren tot en met 2011 afgerekend, exclusief de effecten van 
materiële controles, welke in 2014 zijn afgerond en exclusief (indien van toepassing)  de aanpassing van het 
onderhanden werk ultimo 2011. De onzekerheid over de uitkomsten van de afwikkelingsprocedure blijft bestaan, 
zolang er geen sprake is van overeenstemming over de positie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en 
waar dus historische verschillen onopgelost zijn. Daarmee is sprake van onzekerheden over de juistheid en 
volledigheid van de opgenomen positie ultimo 2014 zoals opgenomen in de positie nog in tarieven te verrekenen 
bedragen in de balans.

Definitieve vaststelling van de suppletie door de NZa, eventueel voorafgegaan door aanvullend onderzoek door 
de NZa.

De Raad van Bestuur heeft ten behoeve van de bepaling van het resultaat en de financiële positie de best 
mogelijke schattingen gemaakt op basis van de beschikbare informatie, onder andere met betrekking tot 
bovenstaande aspecten van de omzetverantwoording. De Raad van Bestuur is van mening dat, met 
voornoemde toelichting, de jaarrekening het vereiste inzicht geeft in het resultaat en de financiële positie van 
Stichting Ziekenhuisgroep Twente op basis van de ons nu bekende feiten en omstandigheden.

32



Stichting Ziekenhuisgroep Twente

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Kosten oprichting en uitgifte van aandelen 14.288 0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 0 0
Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom 0 0
Kosten van goodwill die van derden is verkregen 0 0
Vooruitbetalingen op immateriële activa 0 0

Totaal immateriële vaste activa 14.288 0

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2014 2013
€ €

Boekwaarde per 1 januari 0 3.892.351
Bij: investeringen 21.432 0
Af: afschrijvingen 7.144 587.920
Af: extra afschrijvingen Nza-goedgekeurd 0 2.804.162
Af: herrubricering naar MVA 0 500.269

Boekwaarde per 31 december 14.288 0

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 175.864.534 175.552.223
Machines en installaties 8.175.024 8.635.542
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 33.283.825 33.476.204
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 16.860.904 19.983.087
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 234.184.288 237.647.057

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2014 2013
€ €

Boekwaarde per 1 januari 237.647.057 223.574.144
Bij: investeringen 19.115.950 33.931.352
Bij: herrubricering van IVA 0 500.269
Af: afschrijvingen 22.557.315 20.353.002
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0
Af: desinvesteringen 21.404 5.706

Boekwaarde per 31 december 234.184.288 237.647.057

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.6.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.7.
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ACTIVA

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Deelnemingen 1.462.417 1.477.766

Totaal financiële vaste activa 1.462.417 1.477.766

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Boekwaarde per 1 januari 1.477.766 1.928.885
Resultaat deelnemingen -15.349 -429.017
Af: aandeel ZGT Cleancare B.V. 0 -22.103

Boekwaarde per 31 december 1.462.417 1.477.766

Toelichting:

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of  vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 
woonplaats rechtspersoon

Verschaft 
kapitaal

Kapitaalbe-
lang (in %)

Eigen 
vermogen Resultaat

€ €

ZGT Holding B.V. 18.000 100% -4.563.996 -460.131

Boekelo Kuur B.V. 18.151 100% 359.023 16.321
Medlon B.V. 1.534.876 50% 2.842.519 -229.013
IZIT.NL B.V. 500.000 36% 75.913 -488.475
ZGT Cleancare B.V. 9.180 51% 146.259 45.359
Fertiliteitskliniek Twente B.V. 4.500 25% -65.408 -15.049

Zeggenschapsbelangen:
Stichting Bestuur ZGT 0 0% 57.110.928 4.487.315

ZGT Vastgoed B.V. 18.000 100% -3.598.646 -393.791
ZGT Private Activiteiten B.V. 18.160 100% -490.901 -61.039
Travel Health Clinic Oost B.V. 18.000 100% 771.763 25.943

Toelichting:

psoriasis-
behandelingen
laboratoriumonderzoeke
informatieuitwisseling
schoonmaak

houdstermaatschappij

houdstermaatschappij

Van IZIT.NL B.V. en Fertiliteitskliniek Twente B.V. is het eigen vermogen en het resultaat opgenomen per 31 december 2013 
respectievelijk over 2013. De jaarrekeningen over 2014 zijn nog niet vastgesteld. Van de overige rechtspersonen is het eigen 
vermogen per 31 december 2014 en het resultaat over 2014 opgenomen conform de enkelvoudige jaarrekeningen.

ZGT Holding B.V., Stichting Bestuur ZGT, ZGT Vastgoed B.V., ZGT Private Activiteiten B.V., Travel Health Clinic Oost B.V., 
Boekelo Kuur B.V. en ZGT Cleancare B.V. zijn volledig geconsolideerd. De overige rechtspersonen zijn niet in de consolidatie 
opgenomen.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.8.

houdstermaatschappij
Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:

Kernactiviteit

fertiliteitszorg

beheer van onroerende 
zaken

reizigersbegeleiding

Belangen samen met dochtermaatschappijen:
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4. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Medische middelen 3.075.423 2.662.448
Voedingsmiddelen 46.007 36.450
Overige voorraden:
- voorgeschreven kleding 11.375 13.963
- kantoorbenodigdheden en drukwerk 100.726 131.828
- voorraden voor onderhoud 29.691 38.341

Totaal voorraden 3.263.222 2.883.031

Toelichting:

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorg producten

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten A-segment 2.100.428 21.639.693
Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 34.766.206 18.223.025
Onderhanden projecten PAAZ 3.438.033 3.438.033
Af: ontvangen voorschotten -41.177.007 -41.235.307

Totaal onderhanden werk -872.341 2.065.444

Toelichting:

6. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostigi ng

Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 5.099.431 2.259.775
2. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling 2.037.837 2.037.837
3. Vordering uit hoofde van Nacalculatie doorloop DBC's / DBC-zorgproducten 2012 en 0 0
    nacalculatie 2013
Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging 7.137.269 4.297.612

Schulden uit hoofde van bekostiging: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 17.104.164 0
2. Schulden uit hoofde van transitieregeling 0 0
3. Schuld uit hoofde van Nacalculatie doorloop DBC's / DBC-zorgproducten 2012 en 0 0
    nacalculatie 2013
4. Schulden uit hoofde van honorariumplafond 0 0
5. Schulden uit hoofde van macrobeheersinstrument 0 0

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging 17.104.164 0

De courantheid van de voorraden is beoordeeld en een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Omdat het saldo van het onderhanden werk en de ontvangen voorschotten negatief is, is deze post in 2014 verantwoord onder 13. 
Overige kortlopende schulden.
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Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van  financieringstekort respectievelijk financieringso verschot

t/m 2011 2012 2013 2014 totaal
€ € € € €

Saldo per 1 januari 4.282.052 -2.022.277 0 2.259.775

Financieringsverschil boekjaar -162.383 -162.383
Correcties voorgaande jaren 87.024 -522.862 -116.453 -552.291
Betalingen/ontvangsten 1.529.198 2.025.132 0 3.554.330
Subtotaal mutatie boekjaar 1.616.222 1.502.270 -116.453 -162.383 2.839.656

Saldo per 31 december 5.898.274 -520.007 -116.453 -162.383 5.099.431

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

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

Toelichting:

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

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekera ars) 0 143.468.845
Af: A omzet (inclusief overloop) 0 46.042.177
Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2012) honorariumomzet loondienst met 0 96.191.615
      vergoeding in schaduwbudget in B nieuw
Transitiebedrag 0 1.235.053

31-dec-14 31-dec-13
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van transitieregeling 2.037.837 2.037.837
- schulden uit hoofde van transitieregeling 0 0

2.037.837 2.037.837

Het transitiebedrag wordt verwerkt in:
2012 95% 1.173.300€      
2013 70% 864.537€         

2.037.837€      

Toelichting:

De bedragen in de kolommen 2013 en 2014 betreffen de verrekenbedragen in het kader van de overgangsregeling
NHC GGZ.

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

36



Stichting Ziekenhuisgroep Twente

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

7. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Vorderingen op debiteuren 35.312.672 21.259.903
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 0 12.061.127
Overige vorderingen 13.979.203 15.730.233
Vooruitbetaalde bedragen 1.461.211 1.195.437
Overige overlopende activa:
- voorschotten personeel inzake flexibele arbeidsvoorwaarden 120.730 630.385

Totaal overige vorderingen 50.873.815 50.877.085

Toelichting:

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Bankrekeningen 4.247.770 0
Kassen 6.763 3.895

Totaal liquide middelen 4.254.533 3.895

Toelichting:

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 1,2 mln. (2013 idem).

Op de post nog te factureren is in 2013 € 35,4 miljoen in mindering gebracht. € 8,7 miljoen betreft de verwachte overschrijding van 
de schadelast van de zorgverzekeraars en € 0,7 miljoen betreft de nuancering van de omzet/materiele controles.

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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PASSIVA

10. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Kapitaal 1.407 1.407
Bestemmingsreserves 0 0
Bestemmingsfondsen 0 0
Algemene en overige reserves 57.037.855 52.550.540
Aandeel derden in eigen vermogen 71.667 49.441

Totaal groepsvermogen 57.110.928 52.601.387

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014
€ € € €

Kapitaal 1.407 1.407

Totaal kapitaal 1.407 0 0 1.407

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014
€ € € €

Algemene reserves:
Algemene reserve 52.550.540 4.487.315 57.037.855
Aandeel derden in het vermogen 49.441 22.226 71.667

Totaal algemene en overige reserves 52.599.980 4.509.541 0 57.109.521

Toelichting:

Het totale eigen vermogen bedraagt ultimo 2014 € 57,0 miljoen, hetgeen circa 20,6% is van de som van de bedrijfsopbrengsten 
(2013 € 52,6 mln. resp. 19,4%).
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Overzicht van het totaalresultaat van de instelling
31-dec-2014 31-dec-2013

€ €

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling 4.509.541 7.592.044

Herwaardering materiële vaste activa 0 0
Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen 0 0
Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als
 onderdeel van het groepsvermogen 0 0

Totaalresultaat van de instelling 4.509.541 7.592.044
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PASSIVA

11. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 31-dec-2014
€ € € € €

Overige voorzieningen:
Voorziening groot onderhoud 2.793.978 0 0 2.793.978 0
Voorziening jubilea 859.039 36.633 0 0 895.673
Voorziening PLB-overgangsregeling 423.867 84.082 0 0 507.950
Totaal voorzieningen 4.076.885 120.716 0 2.793.978 1.403.622

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2014

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 0
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.403.622
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0

Toelichting per categorie voorziening:

De voorziening groot onderhoud is in 2014 vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Als gevolg van de intern uitgevoerde analyse is 
gebleken dat de jaarlijkse afschrijvingslasten van de geactiveerde onderhoudsinvesteringen in lijn liggen met de mutatie van de 
voorziening groot onderhoud. Met ingang van 1 januari 2015 zullen de huidige afschrijvingstermijnen opnieuw worden beoordeeld 
op basis van de economische levensduur.

De voorziening jubilea heeft betrekking op de berekening van de toekomstige uitkeringen ter gelegenheid van jubilea van 
medewerkers. In de berekening is rekening gehouden met het feit dat een aantal medewerkers het ziekenhuis verlaat voordat zij 
een jubileumdatum bereiken. 

Per 1 januari 2010 is het persoonlijk levensfasebeleid (PLB) opgenomen  in de CAO Ziekenhuizen. Deze regeling vervangt de 
bestaande levensfase afhankelijke verlofregelingen. Werknemers die op 31 december 2009 in de leeftijdscategorie 45 t/m 49 jaar 
vallen hebben op het moment dat zij 55 jaar worden en aan bepaalde voorwaarden voldoen, recht op een eenmalige storting van 
200 uur verlof  in het PLB. 
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PASSIVA

12. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaa r)

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Schulden aan banken 145.984.592 159.260.781

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 145.984.592 159.260.781

Het verloop is als volgt weer te geven: 2014 2013
€ €

Stand per 1 januari 179.286.742 199.701.230
Bij: nieuwe leningen 10.000.000 0
Af: aflossingen 20.275.961 20.414.489

Stand per 31 december  169.010.781 179.286.742

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 23.026.190 20.025.961

Stand langlopende schulden per 31 december 145.984.592 159.260.781

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 23.026.190 20.025.961
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 145.984.592 159.260.781
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 84.263.964 95.735.032

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:

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen bij ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. luiden als volgt:
• hypothecaire zekerheid op registergoederen;
• pandrecht op roerende zaken die de registergoederen duurzaam dienen;
• pandrecht op vorderingen.
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13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Schulden aan banken 2.216.423 6.014.146
Crediteuren 10.304.820 9.839.851
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 23.026.190 20.025.961
Belastingen en sociale premies 7.211.657 7.033.006
Schulden terzake pensioenen 1.372.197 1.353.156
Nog te betalen salarissen 726.909 551.637
Vakantiegeld 3.975.455 4.027.521
Vakantiedagen 10.783.116 8.814.075
Te betalen intrest 1.932.759 2.322.841
Ontvangen voorschotten minus onderhanden werk 872.341 0
Nog te betalen kosten en overige schulden 17.164.658 23.330.645

Totaal overige kortlopende schulden 79.586.525 83.312.838

Toelichting:

14. Financiële instrumenten

Algemeen

Hoofdsom Te betalen Te ontv. Start- Eind- Marktwaarde
x € 1.000 rente rente datum datum x € 1.000

12.000 5,81% 3mEuribor 26-06-08 01-07-28 -1.529 
28.000 5,81% 3mEuribor 26-06-08 01-07-28 -3.568 
9.500 3,88% 3mEuribor 23-02-11 04-01-16 -46 

26.813 4,58% 3mEuribor 23-02-11 04-01-21 -1.622 
12.344 4,95% 3mEuribor 23-02-11 04-01-21 -1.595 
9.500 3,88% 3mEuribor 23-02-11 04-01-16 -46 

26.813 4,58% 3mEuribor 23-02-11 04-01-21 -1.621 
12.344 4,95% 3mEuribor 23-02-11 04-01-21 -1.595 
2.322 4,31% 3mEuribor 27-02-12 01-04-22 -238 

139.636 -11.860 

- bij de ABN Amro Bank N.V. € 16,35 mln. (rente Euribor + 1,85%)
- bij de ING Bank N.V. € 16,35 mln. (rente Euribor + 1,85%).

De kredietfaciliteit in rekening-courant bedraagt per 31 december 2014: 

Renterisico en kasstroomrisico
Het beleid van de instelling is om haar financieringen voor 100% aan te trekken met vastrentende leningen.

De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteiten in rekening-courant bij ABN AMRO Bank N.V. en 
ING Bank N.V. en luiden als volgt:
• hypothecaire zekerheid op registergoederen;
• pandrecht op roerende zaken die de registergoederen duurzaam dienen.

Stichting Ziekenhuisgroep Twente maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die 
de stichting blootstelt aan kredietrisico, renterisico en kasstroomrisico en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft de 
Raad van Bestuur van de stichting een Treasury statuut vastgesteld waarin het financieringsbeleid is vastgelegd. Daarnaast 
beschikt de stichting over meerjaren liquiditeits- en investeringsbegrotingen welke zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

ZGT loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden en herfinanciering van bestaande financieringen. Voor 
vorderingen en schulden met variabel rentende renteafspraken loopt de instelling risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. 
Om de variabiliteit van de variabel rentende leningen te beperken heeft de instelling afgeleide rente instrumenten afgesloten.

Ultimo boekjaar staan de volgende afgeleide instrumenten uit:

Alle derivaten betreffen reguliere interest rate swaps waarbij de instelling een vaste rente betaalt en een variabele rente gebaseerd 
op Euribor ontvangt.

Kredietrisico
De stichting loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, debiteuren, overige 
vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredietrisico bedraagt €  56,5 miljoen.
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 60% geconcentreerd bij drie grote verzekeraars. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Liquiditeitsrisico

15. Niet in de balans opgenomen regelingen

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechte n

Het verloop is als volgt weer te geven: 2014 2013
€ €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 0 1.587.122
Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte 0 0
Bij: investeringsruimte verslagjaar 0 0
Af: investeringen verslagjaar 0 1.587.122

Beschikbare investeringsruimte 31 december 0 0

Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte: 0

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstr ument

*

* Voor 2014 is het MBI-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 18.269 miljoen (prijsniveau 2013). Bij het opstellen van de 
jaarrekening 2014 is niet bekend of sprake is van een overschrijding van het MBI-omzetplafond over 2014.

Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve een MBI-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de 
NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, die afhankelijk is van de realisatie van het MBI-omzetplafond van alle 
instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het MBI-
omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.
Voor de verschillende boekjaren geldt het volgende:

Het macrokader over 2013 is op basis van cijfers van het Ministerie van VWS overschreden met een te verrekenen bedrag van 
maximaal EUR 242 miljoen. De minister neemt uiterlijk 1 mei 2016 een besluit of de handhaving van het MBI-omzetplafond 2013 
daadwerkelijk wordt ingezet, of dat er alternatieven zijn om de alsdan definitief vast te stelling overschrijding 2013 te redresseren. 

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

Het macrobeheersinstrument (MBI) kan door de minister van VWS worden ingezet bij overschrijdingen van het macrokader zorg. 
Het MBI is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg. Inzet van het MBI 
betekent een terugvordering bij instellingen voor medisch specialistische zorg.

De instelling bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitbegrotingen. Het management ziet er op toe dat 
steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen van de instelling te kunnen voldoen en dat tevens 
voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft zo dat de instelling steeds binnen de gestelde lening 
convenanten kan blijven voldoen. 

Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide 
middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
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Overige niet in de balans opgenomen activa en verpl ichtingen
(> € 250.000 per jr.) Bedrag

per jaar
Aard van de verplichting Looptijd tot € 1.000

Contracten:

Huur en wassen linnen en wassen dienstkleding 31-12-2016 1.443
Siemens (Integrated Service Management) 31-12-2020 2.056
Microsoft Ireland Operations Ltd. 31-12-2015 511

CHG-Meridian Nederland BV 30-11-2021 341

Investeringsverplichtingen
Uit hoofde van uitbestede werkzaamheden voor bouwprojecten bestaat per balansdatum aan investerings-
verplichtingen van € 2,1 miljoen.

Garantiestelling
Tot zekerheid van de geldlening verstrekt door Rabobank aan ZGT Vastgoed B.V., groot in hoofdsom € 2,7 miljoen,
heeft ZGT zich garant gesteld voor de betaling van de rente- en aflossingsverplichtingen.
ZGT heeft een cashflowgarantie afgegeven aan ABN AMRO Bank N.V.  ten behoeve van ZGT Vastgoed B.V.

Hypotheek en verpanding roerende zaken
In verband met de kredietverstrekking door ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. is er door de Stichting
Ziekenhuisgroep Twente een hypotheekrecht verstrekt op registergoederen van de Stichting Ziekenhuisgroep Twente.

In verband met een financiële pandlease van € 10,2 miljoen door ABN AMRO Lease N.V. is er een eerste pandrecht 
verstrekt op een deel van de apparatuur.
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Kosten van
concessies,

vergunningen Kosten van Vooruitbe-
Kosten van en rechten van goodwill die talingen op

Aanloop onderzoek en intellectuele van derden is immateriële Totaal
kosten ontwikkeling eigendom verkregen activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2014
- aanschafwaarde 26.490.887 0 0 0 0 26.490.887
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 26.490.887 0 0 0 0 26.490.887

  
Boekwaarde per 1 januari 2014 0 0 0 0 0 0

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 21.432 0 0 0 0 21.432
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 7.144 0 0 0 0 7.144
- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

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

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

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 14.288 0 0 0 0 14.288

Stand per 31 december 2014
- aanschafwaarde 26.512.319 0 0 0 0 26.512.319
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 26.498.031 0 0 0 0 26.498.031

Boekwaarde per 31 december 2014 14.288 0 0 0 0 14.288

Afschrijvingspercentage 33,3%
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het
Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal
terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2014
- aanschafwaarde 359.299.357 50.382.435 156.647.004 19.983.087 0 586.311.883
- cumulatieve herwaarderingen 500.269 0 0 0 0 500.269
- cumulatieve afschrijvingen 184.247.403 41.746.892 123.170.800 0 0 349.165.095

 
Boekwaarde per 1 januari 2014 175.552.223 8.635.542 33.476.204 19.983.087 0 237.647.057

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 11.201.551 0 11.036.583 14.252.068 0 36.490.201
- in gebruik genomen activa in uitvoering 0 0 0 17.374.251 0 17.374.251
- afschrijvingen 10.889.240 460.518 11.207.558 0 0 22.557.315
- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

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

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 94.494 0 3.067.635 0 0 3.162.129
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 94.494 0 3.046.231 0 0 3.140.725
  per saldo 0 0 21.404 0 0 21.404

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 312.311 -460.518 -192.379 -3.122.183 0 -3.462.769

Stand per 31 december 2014
- aanschafwaarde 370.406.414 50.382.435 164.615.951 16.860.904 0 602.265.704
- cumulatieve herwaarderingen 500.269 0 0 0 0 500.269
- cumulatieve afschrijvingen 195.042.149 42.207.410 131.332.126 0 0 368.581.685

Boekwaarde per 31 december 2014 175.864.534 8.175.024 33.283.825 16.860.904 0 234.184.288

Afschrijvingspercentage 0,0% tot 5,0% 5,0% 10,0 tot 20,0%
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5.1.8 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vorderingen op
participanten en

op maatschappij- Vordering op
en waarin wordt grond van

deelgenomen Overige compensa- Overige Totaal
Deelnemingen (deelnemingen) effecten tieregeling vorderingen

€ € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2014 1.477.766 1.477.766
Kapitaalstortingen 0
Resultaat deelnemingen -15.349 -15.349
Ontvangen dividend 0
Verstrekte leningen / verkregen effecten 0
Ontvangen dividend / aflossing leningen 0
(Terugname) waardeverminderingen 0
Amortisatie (dis)agio 0

Boekwaarde per 31 december 2014 1.462.417 0 0 0 0 1.462.417
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5.1.9 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANC IELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling versla ggeving WTZi

5.1.9.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

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

€ € € € € € € € € €

Stand per 1 januari 2014
- aanschafwaarde 26.490.887 9.443.278 3.320.927 73.493.357 0 39.561.045 41.726.110 0 194.035.604 553.529.027
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 26.490.887 0 3.320.927 43.199.101 0 17.863.303 41.610.195 0 132.484.413 315.881.971

  
Boekwaarde per 1 januari 2014 0 9.443.278 0 30.294.256 0 21.697.742 115.915 0 61.551.191 237.647.056

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.511.639
- in gebruikgenomen onderhanden projecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.374.251
- afschrijvingen 0 0 0 1.327.953 0 1.805.365 32.373 0 3.165.691 22.564.463
- 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 3.162.129
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.140.724
  per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.405

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 -1.327.953 0 -1.805.365 -32.373 0 -3.165.691 31.300.022

Stand per 31 december 2014
- aanschafwaarde 26.490.887 9.443.278 3.320.927 73.493.357 0 39.561.045 41.726.110 0 194.035.604 569.504.286
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 26.490.887 0 3.320.927 44.527.054 0 19.668.668 41.642.568 0 135.650.104 335.305.710

Boekwaarde per 31 december 2014 0 9.443.278 0 28.966.303 0 19.892.377 83.542 0 58.385.500 234.198.576

Afschrijvingspercentage 0 0 0 2% / 2,5% 5,0% 5,0%
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5.1.9 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANC IELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling versla ggeving WTZi

5.1.9.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal
rechten Projecten houding Projecten meldings-

plichtige activa
€ € € € € € €

Stand per 1 januari 2014
- aanschafwaarde 89.363.231 0 89.363.231 37.591.752 19.983.087 57.574.839 146.938.070
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 24.234.419 0 24.234.419 21.383.246 0 21.383.246 45.617.665

Boekwaarde per 1 januari 2014 65.128.812 0 65.128.812 16.208.506 19.983.087 36.191.593 101.320.405

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 4.863.380 0 4.863.380 4.992.913 14.252.068 19.244.981 24.108.361
- in gebruikgenomen onderhanden projecten 0 0 0 0 17.374.251 17.374.251 17.374.251
- afschrijvingen 4.711.331 0 4.711.331 1.761.080 0 1.761.080 6.472.411

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

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

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 152.049 0 152.049 3.231.833 -3.122.183 34.858.152 261.699

Stand per 31 december 2014
- aanschafwaarde 94.226.611 0 94.226.611 42.584.665 16.860.904 59.445.569 153.672.180
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 28.945.750 0 28.945.750 23.144.326 0 23.144.326 52.090.076

Boekwaarde per 31 december 2014 65.280.861 0 65.280.861 19.440.339 16.860.904 36.301.243 101.582.104

Afschrijvingspercentage 5,0% 5% / 10%
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5.1.9 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANC IELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling versla ggeving WTZi

5.1.9.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal
middelen sering WMG

€ € € €

Stand per 1 januari 2014
- aanschafwaarde 124.091.152 122.479 36.656.218 160.869.849
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 97.626.924 62.732 29.710.419 127.400.075

Boekwaarde per 1 januari 2014 26.464.228 59.747 6.945.799 33.469.774

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 3.224.130 51.869 1.804.302 5.080.301
- herwaarderingen 0 0 0 0
- afschrijvingen 6.179.370 18.053 2.738.294 8.935.717

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

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 2.742.375 62.755 6.596 2.811.726
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 2.742.375 44.225 6.596 2.793.196
  per saldo 0 18.530 0 18.530

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -2.955.240 15.286 -933.992 -3.873.946

Stand per 31 december 2014
- aanschafwaarde 124.572.907 111.593 38.453.924 163.138.424
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 101.063.919 36.560 32.442.117 133.542.596

Boekwaarde per 31 december 2014 23.508.988 75.033 6.011.807 29.595.828

Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0% 20,0%
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5.1.9 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANC IELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling versla ggeving WTZi

5.1.9.4 Niet WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa

IVA Grond Terrein Gebouwen Verbouwingen/ Installaties Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal
voorzieningen renovaties middelen sering

€ € € € € € € € € €

Stand per 1 januari 2014
- aanschafwaarde 0 2.785.900 5.324.756 26.086.855 1.619.478 8.626.312 3.020.721 258.040 3.963.442 51.685.504
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 1.671.506 3.569.761 1.209.161 107.829 1.898.199 86.160 1.837.202 10.379.818

Boekwaarde per 1 januari 2014 0 2.785.900 3.653.250 22.517.094 410.317 8.518.483 1.122.522 171.880 2.126.240 41.305.686

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 21.432 0 88.432 934.156 322.675 0 98.720 4.292 5.853.270 7.322.977
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 7.144 0 338.529 821.327 123.657 428.145 233.167 19.400 2.019.275 3.990.644

- 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 32.774 0 61.720 0 73.847 91.333 90.729 350.403
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 32.774 0 61.720 0 73.847 88.458 90.729 347.528
  per saldo 0 0 0 0 0 0 0 2.875 0 2.875

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 14.288 0 -250.097 112.829 199.018 -428.145 -134.447 -17.983 3.833.995 3.329.458

Stand per 31 december 2014
- aanschafwaarde 21.432 2.785.900 5.380.414 27.021.011 1.880.433 8.626.312 3.045.594 170.999 9.725.983 58.658.078
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 7.144 0 1.977.261 4.391.088 1.271.098 535.974 2.057.519 17.102 3.765.748 14.022.934

Boekwaarde per 31 december 2014 14.288 2.785.900 3.403.153 22.629.923 609.335 8.090.338 988.075 153.897 5.960.235 44.635.144

Afschrijvingspercentage 0,0% 6,0% 3,0% 5,0% / 10,0% 20,0% 10,0% 20,0% 20,0%
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5.1.10.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN P ROJECTEN

Num-
mer

Brief-
nummer Datum Omschrijving WTZi-type t/m 2013 2014 gereed

onder-
handen

Indexering 
WTZi

Aangepaste 
goedkeuring

€ € € € € € € 

Geen vergunningplichtige projecten onder handen. 0
0
0
0
0

 
Totaal 0 0 0 0 0 0 0

5.1.10.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN  PROJECTEN

Num-
mer

Brief-
nummer Datum Omschrijving WTZi-type Activapost WTZi WMG Ov erige Totaal

Afschrij-
ving WTZi Rentekosten

€ € € € € € 

Geen vergunningplichtige projecten onder handen. 0
0
0
0
0

Totaal 0 0 0 0 0 0

Projectgegevens Investeringen Toekomstige lasten

Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen

t/m 2014 Nominaal 
bedrag 
WTZi

Jaar van 
ople-

vering
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BIJLAGE

5.1.11 Overzicht langlopende schulden ultimo 2014

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-
lijke-
rente

Restschuld 
31 december 

2013

Nieuwe 
leningen in 

2014

Aflossing in 
2014

Restschuld 
31 december 

2014

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2014

Aflos-sings-
wijze

Aflossing 
2015

Gestelde 
zekerheden

€ % € € € € € €

BNG 1993 3.743.687 33 Lineair 2,37% 1.474.786 0 113.445 1.361.341 794.115 12 Vast bedrag 113.445 Rijksgarantie
BNG 1993 12.705.846 32 Lineair 2,43% 4.764.692 0 397.058 4.367.635 2.382.346 11 Vast bedrag 397.058 Rijksgarantie
BNG 2004 2.994.949 10 Lineair 4,16% 299.495 0 299.495 0 0 0 Vast bedrag 0 Rijksgarantie
BNG 2004 1.915.256 10 Lineair 4,16% 191.526 0 191.526 0 0 0 Vast bedrag 0 Rijksgarantie
NAT.NED. 1995 6.806.703 20 Lineair 3,56% 2.722.681 0 226.890 2.495.791 0 1 Vast bedrag 2.495.791 Rijksgarantie
BNG 2004 907.560 10 Lineair 4,16% 90.756 0 90.756 0 0 0 Vast bedrag 0 Rijksgarantie
Rabobank 1996 6.748.526 29 Lineair 3,57% 2.559.953 0 0 2.559.953 1.396.458 11 Vast bedrag 232.699 Rijksgarantie
NAT.NED. 1996 3.289.907 29 Lineair 3,39% 1.361.341 0 113.445 1.247.896 680.670 11 Vast bedrag 113.445 Rijksgarantie
RVS 1996 6.579.813 20 Lineair 3,37% 2.722.681 0 226.890 2.495.791 1.361.341 2 Vast bedrag 226.890 Rijksgarantie
Amerfrtse levensv. 1996 3.403.352 30 Lineair 6,65% 1.474.786 0 113.445 1.361.341 794.115 12 Vast bedrag 113.445 Rijksgarantie
BNG 1996 5.061.465 29 Lineair 4,32% 2.094.404 0 174.533 1.919.871 1.047.206 11 Vast bedrag 174.533 Rijksgarantie
BNG 1997 4.934.860 29 Lineair 4,72% 2.212.179 0 170.168 2.042.011 1.191.173 12 Vast bedrag 170.168 Rijksgarantie
ABN AMRO 1999 6.050.433 20 Lineair 4,01% 1.815.130 0 302.522 1.512.608 0 5 Vast bedrag 302.522 Rijksgarantie
ABN AMRO 1999 3.630.242 25 Lineair 3,40% 1.742.516 0 145.210 1.597.306 871.258 10 Vast bedrag 145.210 Hypotheekrecht
BNG 2005 2.609.236 23 Lineair 2,76% 1.815.121 0 113.445 1.701.676 1.134.451 14 Vast bedrag 113.445 Rijksgarantie
ING 2006 2.609.236 23 Lineair 4,20% 1.815.119 0 113.446 1.701.673 1.134.443 15 Vast bedrag 113.446 Rijksgarantie
ING 2006 4.764.692 20 Lineair 3,10% 3.097.047 0 238.235 2.858.812 1.667.637 12 Vast bedrag 238.235 Rijksgarantie
ING Euroflex 2008 12.000.000 20 Euroflex 6,31% 7.275.000 0 900.000 6.375.000 1.875.000 14 Vast bedrag 900.000 Hypotheekrecht
ABN AMRO Euroflex 2008 28.000.000 20 Euroflex 6,31% 16.975.000 0 2.100.000 14.875.000 4.375.000 14 Vast bedrag 2.100.000 Hypotheekrecht
ABN AMRO 2010 10.000.000 5 Lineair 3,88% 4.500.000 0 2.000.000 2.500.000 0 1 Vast bedrag 2.000.000 Hypotheekrecht
ABN AMRO 2010 27.500.000 10 Lineair 4,58% 19.937.500 0 2.750.000 17.187.500 3.437.500 6 Vast bedrag 2.750.000 Hypotheekrecht
ABN AMRO 2010 12.500.000 10 Lineair/bullet 4,95% 10.781.250 0 625.000 10.156.250 7.031.250 6 Vast bedrag 625.000 Hypotheekrecht
ING 2010 10.000.000 5 Lineair 3,88% 4.500.000 0 2.000.000 2.500.000 0 1 Vast bedrag 2.000.000 Hypotheekrecht
ING 2010 27.500.000 10 Lineair 4,58% 19.937.500 0 2.750.000 17.187.500 3.437.500 6 Vast bedrag 2.750.000 Hypotheekrecht
ING 2010 12.500.000 10 Lineair/bullet 4,95% 10.781.250 0 625.000 10.156.250 7.031.250 6 Vast bedrag 625.000 Hypotheekrecht
ABN AMRO 2010 10.246.305 7 Pandlease 4,60% 5.488.769 0 1.747.951 3.740.818 0 3 Annuïtair 1.828.357 Pandrecht
BNG 2011 6.780.000 15 Lineair 3,90% 5.537.000 0 452.000 5.085.000 2.825.000 12 Vast bedrag 452.000 Rijksgarantie
Rabo 2011 3.403.352 15 Lineair 4,34% 2.949.572 0 226.890 2.722.682 1.588.232 12 Vast bedrag 226.890 Rijksgarantie
BNG 2011 1.928.566 15 Lineair 4,17% 1.701.676 0 113.445 1.588.231 1.021.006 12 Vast bedrag 113.445 Rijksgarantie
BNG 2011 2.892.847 17 Lineair 4,12% 2.552.513 0 170.167 2.382.346 1.531.511 14 Vast bedrag 170.167 Rijksgarantie
ABN AMRO 2014 5.000.000 10 Lineair 2,75% 0 5.000.000 125.000 4.875.000 2.375.000 10 Vast bedrag 500.000 Hypotheekrecht
ING 2014 5.000.000 10 Lineair 2,75% 0 5.000.000 125.000 4.875.000 2.375.000 10 Vast bedrag 500.000 Hypotheekrecht
ABN AMRO 2002 1.100.000 25 Lineair 3,93% 660.000 0 44.000 616.000 396.000 13 Vast bedrag 44.000 Hypotheekrecht
ABN AMRO 2004 1.200.000 25 Lineair 4,49% 768.000 0 48.000 720.000 480.000 15 Vast bedrag 48.000 Hypotheekrecht
Rabo 2008 2.700.000 25 Lineair 4,31% 2.160.000 0 108.000 2.052.000 1.512.000 19 Vast bedrag 108.000 Hypotheekrecht
ABN AMRO 2010 6.700.000 10 Lineair/bullet 5,43% 5.527.500 0 335.000 5.192.500 3.517.500 6 Vast bedrag 335.000 Hypotheekrecht
gem. Hengelo 2011 25.000.000 10 Bullet 3,53% 25.000.000 0 0 25.000.000 25.000.000 7 Vast bedrag 0 geen
Totaal 179.286.742 10.000.000 20.275.961 169.010.781 84.263.964 23.026.190
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BATEN

16. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorg prestaties

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Beschikbaarheidsbijdragen 8.497.718 5.168.673

Totaal 8.497.718 5.168.673

Toelichting:

17. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segmen t)

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen 2.689.498 2.692.883
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 6.795.506 7.497.717

Totaal 9.485.004 10.190.600

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

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 162.235.923 165.027.383
Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten B-segment -2.996.085 638.871

Totaal 159.239.839 165.666.254

Toelichting:

Vanaf 2013 wordt een aantal (medische) vervolgopleidingen bekostigd via beschikbaarheidbijdragen. Tot en met 2012 werden deze 
bijdragen verantwoord onder post 21. Subsidies. 
Vanaf 2014 worden ook de subsidies voor de ziekenhuisopleidingen (opleidingen tot medisch ondersteunend personeel en 
gespecialiseerde verpleegkundigen) verantwoord onder de post Beschikbaarheidsbijdragen. Tevens zijn de vergelijkende cijfers van 
2013 hierop aangepast.

In 2010 is het Orthopedisch Centrum Oost Nederland B.V. (OCON) opgericht. OCON is een besloten vennootschap die voor ZGT de 
orthopedische verrichtingen uitvoert en fungeert als onderaannemer. Dit betekent dat een gedeelte van de DBC's/DBC-zorgproducten    
( € 31,8 mln.) niet als omzet van ZGT kan worden aangemerkt.

In 2014 is onder deze post de suppletie op basis van de Garantieregeling kapitaallasten over de jaren 2013 en 2014 verantwoord. Het 
bedrag van de suppletie over beide jaren bedraagt  € 9,8 mln. Vanwege de onzekerheden in de berekening en interpretatie van 
begrippen en het feit dat de definitieve vaststelling van de suppletie door de NZa, eventueel voorafgegaan door aanvullend onderzoek 
door de NZa nog niet heeft plaatsgevonden, is het bedrag van de suppletie slechts deels als bate genomen.
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19. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment 59.772.139 49.456.300
Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten A-segment 0 46.622

Totaal 59.772.139 49.502.922

Toelichting:

20. Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honorariumplafonds

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Opbrengst uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg 0 1.242.372
De realisatie doorloop DBC's / DBC-zorgproducten 2012 onder aftrek van onderhanden 0 2.818.156
 werk primo 2012 curatieve geestelijke gezondheidszorg

Totaal 0 4.060.528

21. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Subsidies AWBZ/Zvw-zorg 908.999 2.429.640
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 462.089 354.513

Totaal 1.371.088 2.784.153

Toelichting:

Vanaf 2013 wordt een aantal (medische) vervolgopleidingen bekostigd via beschikbaarheidbijdragen. Tot en met 2012 werden deze 
bijdragen verantwoord onder post 21. Subsidies. 
Vanaf 2014 worden ook de subsidies voor de ziekenhuisopleidingen (opleidingen tot medisch ondersteunend personeel en 
gespecialiseerde verpleegkundigen) verantwoord onder de post Beschikbaarheidsbijdragen. Tevens zijn de vergelijkende cijfers 2013 
hierop aangepast.
In 2014 is onder de post Subsidies een bedrag van € 909.000 verantwoord in het kader van de nieuwe subsidieregeling Kwaliteitsimpuls 
Personeel Ziekenhuiszorg.

Met ingang van 2013 zijn onder deze post ook de opbrengsten PAAZ verantwoord.
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22. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Overige dienstverlening:
- vergoeding levering medicijnen aan verpleeghuizen en apotheken 6.168.173 4.041.623
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
- dienstverlening aan medische staf 2.651.331 2.518.123
- overige opbrengsten 29.382.859 27.087.345

Totaal 38.202.363 33.647.091

Toelichting:

23. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Lonen en salarissen 109.359.116 108.461.072
Sociale lasten 16.254.237 14.938.222
Pensioenpremies 9.934.398 9.672.294
Andere personeelskosten:
- personeelskostensubsidies 0 -43.055
- overige personeelskosten 3.775.932 7.618.615
Subtotaal 139.323.683 140.647.148
Personeel niet in loondienst 3.899.691 3.349.508
Medisch specialisten 3.571.003 3.063.605

Totaal personeelskosten 146.794.377 147.060.262

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full- time eenheden
netto 2.309 2.361

doorbelast aan derden 110 114
totaal aantal personeelsleden 2.419 2.475

Toelichting:

25. Afschrijvingen op immateriële en materiële vast e activa

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Nacalculeerbare afschrijvingen:
- immateriële vaste activa 7.144 587.920
- materiële vaste activa 22.557.315 20.353.002

Totaal afschrijvingen 22.564.459 20.940.922

In 2014 is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met een regio apotheek. Als gevolg daarvan is de vergoeding voor levering 
van medicijnen gestegen.
De overige opbrengsten in 2014 zijn gestegen door:
- stijging opbrengsten verhuur bij ZGT Vastgoed BV (verhuur eind 2013 gereedgekomen pand streeklaboratoria)
- stijging omzet Travel Health Clinic Oost BV door samenwerking met de GGD Twente op het gebied van reizigersadvies en -   
vaccinaties.

De overige personeelskosten zijn circa € 4,0 mln. lager dan in 2013, dit is met name het gevolg van het niet meer vormen c.q. vrijvallen 
van een aantal voorzieningen in het kader van personeelskosten. 
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27. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 7.555.873 7.074.628
Algemene kosten 15.184.874 10.306.433
Patiëntgebonden kosten 67.145.142 63.109.564

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud 2.979.155 2.885.313
- Energiekosten gas 2.238.239 2.425.704
- Energiekosten stroom 578.494 794.020
Subtotaal 5.795.887 6.105.037

Huur en leasing 749.849 586.762
Dotaties en vrijval voorzieningen -1.783.325 54.200

Totaal overige bedrijfskosten 94.648.300 87.236.624

Toelichting:

28. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Rentebaten 78.238 877.949
Subtotaal financiële baten 78.238 877.949

Rentelasten -8.118.372 -9.056.923
Subtotaal financiële lasten -8.118.372 -9.056.923

Totaal financiële baten en lasten -8.040.134 -8.178.974

29. Vennootschapsbelasting

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Vennootschapsbelasting -11.339 -11.394

Totaal vennootschapsbelasting -11.339 -11.394

Toelichting:

De algemene kosten zijn in 2014 substantieel hoger dan in 2013 als gevolg van de vrijval in 2013 van een aantal in voorgaande jaren 
voorziene kosten.
De patiëntgebonden kosten zijn gestegen als gevolg van de toename van de kosten van dure geneesmiddelen, oncolytica en TNF-
alfaremmers. Hier staan ook hogere opbrengsten tegenover.

Met ingang van 2013 zijn de cijfers van ZGT Cleancare BV geconsolideerd in verband met het verkrijgen van overheersende 
zeggenschap. Over het positieve resultaat van ZGT Cleancare BV is vennootschapsbelasting verschuldigd.
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30. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

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

M.J.P. Schmidt A.A.M. Ruikes

1 1-11-2008 1-9-2012

2 ja ja

3 n.v.t. n.v.t.

4 n.v.t. n.v.t.

5 Arbeidsover-
eenkomst voor 
onbepaalde tijd

Arbeidsover-
eenkomst voor 

onbepaalde 
tijd

6 Welke salarisregeling is toegepast? NVTZ NVTZ
7 100% 100%
8

195.666 194.535
0 0
0 0

9

10.935 13.192
10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 0 0
11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 0 0
12

22.364 22.701
13 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0
14

0 0
15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b) 228.965 230.428

Toelichting:

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

Zo nee: tot welke datum was de persoon als 
bestuurder werkzaam in uw organisatie? 

Naam

Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder 
werkzaam in uw organisatie?

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

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht.

b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren

De Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente voert het bestuur en het beheer over de Stichting Ziekenhuisgroep Twente alsmede over 
ZGT Holding B.V. en Boekelo Kuur B.V.

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar 
op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, 
FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, 
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

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

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 
dienstverband

Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?

a. Waarvan: verkoop verlofuren

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

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Tweehoofdig met voorzitter.
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De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt:

P.H.M. te Riele A.H. Hilbers G. Tadema T. Wiggers 

1 31-5-2007 1-2-2013 31-5-2007 1-9-2013

2 ja nee nee nee

3
4

17.099 10.493 10.746 11.053
5

0 0 0 0
6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 0 0 0 0
7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 0 0 0 0
8

0 0 0 0
9 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0 0 0

10
0 0 0 0

11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 17.099 10.493 10.746 11.053

T.E. v. Scheijndel M.H. Oosterwijk J.G.J. Kamp G. Aufderhaar

1 1-9-2014 1-9-2014 31-5-2007 
tot 1-10-2014

31-5-2007 
tot 1-10-2014

2 nee nee nee nee

3
4

3.498 3.635 8.588 7.870
5

0 0 0 0
6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 0 0 0 0
7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 0 0 0 0
8

0 0 0 0
9 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0 0 0

10
0 0 0 0

11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10) 3.498 3.635 8.588 7.870

Toelichting:

Nevenfunctie(s)
Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, 
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen 
in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor 
privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad 
van Toezicht geweest?
Nevenfunctie(s)
Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, 
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar 
op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, 
FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, 
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

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

Naam

Naam

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 
dienstverband

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 
dienstverband

Het beleid voor de bezoldiging van de Raad van Toezicht is conform het beleid van de NVTZ.

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

Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar 
op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, 
FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, 
arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad 
van Toezicht geweest?

Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen 
in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor 
privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?
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31. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen pu blieke en semipublieke sector (WNT)

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

1 Voorzitter RvB Lid RvB
2 1-11-2008 1-9-2012
3 heden heden
4 100,00% 100,00%
5

206.601 207.728
6 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0
7 Totaal beloning (5 en 6) 206.601 207.728
8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0
9

22.364 22.701
10

0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 228.965 230.429

11 Beloning 2013 0 0

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

1 Voorzitter RvT lid RvT lid RvT lid RvT
2 31-5-2007 1-2-2013 31-5-2007 1-9-2013
3 heden heden heden heden
4
5 17.099 10.493 10.746 11.053
6 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0 0 0
7 Totaal beloning (5 en 6) 17.099 10.493 10.746 11.053
8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0 0 0
9

0 0 0 0
10

0 0 0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 17.099 10.493 10.746 11.053

11 Beloning 2013 0 0 0 0

1 lid RvT lid RvT lid RvT lid RvT
2 1-9-2014 1-9-2014 31-5-2007 31-5-2007
3 heden heden 1-10-2014 1-10-2014
4
5 3.498 3.635 8.588 7.870
6 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 0 0 0
7 Totaal beloning (5 en 6) 3.498 3.635 8.588 7.870
8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0 0 0
9

0 0 0 0
10

0 0 0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 3.498 3.635 8.588 7.870

11 Beloning 2013 0 0 0 0

Toelichting:

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldigin g:

Lid Raad van Bestuur: er is sprake van toepassing van het overgangsrecht.

Deeltijdfactor (percentage)
Beloning (exclusief BTW)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar 
op termijn (in €)
Uitkeringen in verband met beëindiging van het 
dienstverband (in €)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar 
op termijn (in €)
Uitkeringen in verband met beëindiging van het 
dienstverband (in €)

Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum) 
In dienst tot (datum)

Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum) 
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Beloning (exclusief BTW)

ZGT is volgens de klassenindeling van de WNT ingedeeld in bezoldigingsklasse J. 

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar 
op termijn (in €)
Uitkeringen in verband met beëindiging van het 
dienstverband (in €)

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

Deeltijdfactor (percentage)

Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum) 
In dienst tot (datum)
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32. Honoraria accountant 2014 2013
€ €

De honoraria van de accountant over 2014 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 175.657 226.740
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 36.420 58.806
3 Fiscale advisering 65.477 98.529
4 Niet-controlediensten 0 82.718

Totaal honoraria accountant 277.554 466.793

33. Transacties met verbonden partijen

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

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 30.

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

Ref. 31-dec-14 31-dec-13
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2 201.776.855 205.033.099
Financiële vaste activa 3 1.537.009 1.529.225
Totaal vaste activa 203.313.864 206.562.324

Vlottende activa

Voorraden 4 3.156.327 2.835.816
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 5 0 2.065.444
 DBC-zorgproducten
Vorderingen uit hoofde van bekostiging 6 7.137.269 4.297.612
Overige vorderingen 7 54.409.549 54.338.998
Liquide middelen 9 2.611.031 2.535
Totaal vlottende activa 67.314.176 63.540.405

Totaal activa 270.628.039 270.102.729

Ref. 31-dec-14 31-dec-13
PASSIVA € €

Eigen vermogen 10
Kapitaal 1.407 1.407
Bestemmingsreserves 0 0
Bestemmingsfondsen 0 0
Algemene en overige reserves 61.415.366 56.508.240
Totaal eigen vermogen 61.416.772 56.509.646

Voorzieningen 11
Voorzieningen uit hoofde van macrobeheersinstrument 0 0
Overige voorzieningen 1.388.449 4.076.885

Langlopende schulden (nog voor meer 12 112.939.092 125.680.281
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van bekostiging 6 17.104.164 0
Overige kortlopende schulden 13 77.779.562 83.835.917

Totaal passiva 270.628.039 270.102.729
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Ref. 2014 2013
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 16 8.497.718 5.168.673
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / 17 9.485.004 10.190.600
 DBC-zorgproducten A- en B-segment)
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 18 159.239.839 165.666.254
Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment 19 59.772.139 49.502.922
Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en 20 0 4.060.528
 honorariumplafonds
Subsidies 21 1.371.088 2.784.153
Overige bedrijfsopbrengsten 22 33.508.537 30.057.434

Som der bedrijfsopbrengsten 271.874.325 267.430.563

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 23 141.960.017 142.337.776
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 25 21.225.291 20.196.980
Overige bedrijfskosten 27 97.048.976 89.517.999

Som der bedrijfslasten 260.234.284 252.052.755

BEDRIJFSRESULTAAT 11.640.040 15.377.808

Financiële baten en lasten 28 -6.732.914 -7.544.007

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 4.907.126 7.833.801

RESULTAAT BOEKJAAR 4.907.126 7.833.801

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2014 2013
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten 0 5.645.834
Algemene reserve 4.907.126 2.187.967

4.907.126 7.833.801
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Ref. 2014 2013
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 11.640.040 15.377.808

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 21.225.291 20.196.980
- mutaties voorzieningen -2.688.435 123.571

18.536.856 20.320.552

Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden -320.511 -52.308
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 
DBC-zorgproducten 2.065.444 1.276.694
- vorderingen -70.550 11.228.337
- vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging 14.264.507 -4.076.449
- kortlopende schulden -8.763.818 -6.612.926

7.175.072 1.763.348

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 37.351.968 37.461.708

Ontvangen interest 0 60.791
Betaalde interest -7.025.681 -7.604.798

-7.025.681 -7.544.007

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 30.326.287 29.917.701

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -17.990.451 -24.052.632
Desinvesteringen materiële vaste activa 21.404 5.706
Investeringen immateriële vaste activa 0 0
Desinvesteringen immateriële vaste activa 0 2.804.163
Investeringen deelnemingen en/of 
samenwerkingsverbanden -7.784 399.660
Overige investeringen in financiële vaste activa 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -17.976.830 -20.843.103

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 10.000.000 0
Aflossing langlopende schulden -19.740.961 -19.879.489

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -9.740.961 -19.879.489

Mutatie geldmiddelen 2.608.496 -10.804.891

Stand geldmiddelen per 1 januari 2.535 10.807.426
Stand geldmiddelen per 31 december 2.611.031 2.535
Mutatie geldmiddelen 2.608.496 -10.804.891

Toelichting:
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

66



Stichting Ziekenhuisgroep Twente

5.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna
niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

ACTIVA

2. Materiële vaste activa
31-dec-14 31-dec-13

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 148.412.778 148.330.393
Machines en installaties 83.542 115.915
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 36.419.630 36.603.703
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 16.860.904 19.983.087
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0

Totaal materiële vaste activa 201.776.855 205.033.099

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2014 2013
€ €

Boekwaarde per 1 januari 205.033.099 200.094.964
Bij: investeringen 17.990.451 24.052.632
Bij: herrubricering van IVA 0 500.269
Af: afschrijvingen 21.225.291 19.609.060
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0
Af: desinvesteringen 21.404 5.706

Boekwaarde per 31 december 201.776.855 205.033.099

Toelichting:

5.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 1.537.009 1.529.225

Totaal financiële vaste activa 1.537.009 1.529.225

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Boekwaarde per 1 januari 1.529.225 1.928.885
Resultaat deelnemingen 7.784 -399.661

Boekwaarde per 31 december 1.537.009 1.529.225

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.19.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 5.1.18.
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4. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Medische middelen 2.968.528 2.615.687
Voedingsmiddelen 46.007 36.450
Overige voorraden:
- voorgeschreven kleding 11.375 13.963
- kantoorbenodigdheden en drukwerk 100.726 131.374
- voorraden voor onderhoud 29.691 38.341

Totaal voorraden 3.156.327 2.835.816

Toelichting:

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorg producten

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten A-segment 2.100.428 21.639.693
Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 34.766.206 18.223.025
Onderhanden projecten PAAZ 3.438.033 3.438.033
Af: ontvangen voorschotten -41.177.007 -41.235.307

Totaal onderhanden werk -872.341 2.065.444

Toelichting:

6. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostigi ng

Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 5.099.431 2.259.775
2. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling 2.037.837 2.037.837
3. Vordering uit hoofde van Nacalculatie doorloop DBC's / DBC-zorgproducten 2012 en 0 0
    nacalculatie 2013
Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging 7.137.269 4.297.612

De courantheid van de voorraden is beoordeeld en een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Omdat het saldo van het onderhanden werk en de ontvangen voorschotten negatief is, is deze post in 2014 verantwoord onder 13. 
Overige kortlopende schulden.
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Schulden uit hoofde van bekostiging: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 17.104.164 0
2. Schulden uit hoofde van transitieregeling 0 0
3. Schuld uit hoofde van Nacalculatie doorloop DBC's / DBC-zorgproducten 2012 en 0 0
    nacalculatie 2013
4. Schulden uit hoofde van honorariumplafond 0 0
5. Schulden uit hoofde van macrobeheersinstrument 0 0

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging 17.104.164 0

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van  financieringstekort respectievelijk financieringso verschot

t/m 2011 2012 2013 2014 totaal
€ € € € €

Saldo per 1 januari 4.282.052 -2.022.277 0 2.259.775

Financieringsverschil boekjaar -162.383 -162.383
Correcties voorgaande jaren 87.024 -522.862 -116.453 -552.291
Betalingen/ontvangsten 1.529.198 2.025.132 0 3.554.330
Subtotaal mutatie boekjaar 1.616.222 1.502.270 -116.453 -162.383 2.839.656

Saldo per 31 december 5.898.274 -520.007 -116.453 -162.383 5.099.431

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

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

Toelichting:

De bedragen in de kolommen 2013 en 2014 betreffen de verrekenbedragen in het kader van de overgangsregeling
NHC GGZ.
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Specificatie vorderingen uit hoofde van transitiere geling en schulden uit hoofde van transitieregeling

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekera ars) 0 143.468.845
Af: A omzet (inclusief overloop) 0 46.042.177
Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2012) honorariumomzet loondienst met 0 96.191.615
      vergoeding in schaduwbudget in B nieuw
Transitiebedrag 0 1.235.053

31-dec-14 31-dec-13
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van transitieregeling 2.037.837 2.037.837
- schulden uit hoofde van transitieregeling 0 0

2.037.837 2.037.837

Het transitiebedrag wordt verwerkt in:
2012 95% 1.173.300€      
2013 70% 864.537€         

2.037.837€      

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

7. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Vorderingen op debiteuren 35.459.377 21.163.226
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 0 12.061.127
Vorderingen op groepsmaatschappijen:
- ZGT Vastgoed B.V. 1.995.047 1.875.672
- Travel Health Clinic Oost 0
- ZGT Holding B.V. 172.288 165.148
- ZGT Private Activiteiten B.V. 2.025.066 1.769.857
Overige vorderingen 13.175.830 15.478.145
Vooruitbetaalde bedragen 1.461.211 1.195.437
Overige overlopende activa:
- voorschotten personeel inzake flexibele arbeidsvoorwaarden 120.730 630.385

Totaal overige vorderingen 54.409.549 54.338.997

Toelichting:

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Bankrekeningen 2.608.302 0
Kassen 2.729 2.536

Totaal liquide middelen 2.611.031 2.535

Toelichting:

Op de post nog te factureren is in 2013 € 35,4 miljoen in mindering gebracht. € 8,7 miljoen betreft de verwachte overschrijding van 
de schadelast van de zorgverzekeraars en € 0,7 miljoen betreft de nuancering van de omzet/materiele controles.

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 1,2 mln. (2013 idem).

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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PASSIVA

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Kapitaal 1.407 1.407
Bestemmingsreserves 0 0
Bestemmingsfondsen 0 0
Algemene en overige reserves 61.415.366 56.508.240

Totaal eigen vermogen 61.416.772 56.509.647

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014
€ € € €

Kapitaal 1.407 1.407

Totaal kapitaal 1.407 0 0 1.407

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 bestemming mutaties 31-dec-2014
€ € € €

Algemene reserves:
Algemene reserve 56.508.240 4.907.126 61.415.366

Totaal algemene en overige reserves 56.508.240 4.907.126 0 61.415.366

Toelichting:

Het totale eigen vermogen bedraagt ultimo 2014 € 61,4 miljoen, hetgeen circa 22,6% is van de som van de bedrijfsopbrengsten 
(2013 € 56,5 mln. resp. 21,1%).
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PASSIVA

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoud ig vermogen 31 december 2014
en resultaat over 2014

De specificatie is als volgt :
Eigen 

vermogen Resultaat
€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: 61.416.772 4.907.126

Stichting Bestuur ZGT -4.377.513 -419.811

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 57.039.259 4.487.315

11. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2014 31-dec-2014
€ € € € €

Overige voorzieningen:
Voorziening groot onderhoud 2.793.978 0 0 2.793.978 0
Voorziening jubilea 859.039 21.460 0 0 880.500
Voorziening PLB-overgangsregeling 423.867 84.082 0 0 507.950
Totaal voorzieningen 4.076.885 105.543 0 2.793.978 1.388.449

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2014

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 0
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.388.449
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0

Toelichting per categorie voorziening:

De voorziening groot onderhoud is in 2014 vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Als gevolg van de intern uitgevoerde analyse is 
gebleken dat de jaarlijkse afschrijvingslasten van de geactiveerde onderhoudsinvesteringen in lijn liggen met de mutatie van de 
voorziening groot onderhoud. Met ingang van 1 januari 2015 zullen de huidige afschrijvingstermijnen opnieuw worden beoordeeld 
op basis van de economische levensduur.

De voorziening jubilea heeft betrekking op de berekening van de toekomstige uitkeringen ter gelegenheid van jubilea van 
medewerkers. In de berekening is rekening gehouden met het feit dat een aantal medewerkers het ziekenhuis verlaat voordat zij 
een jubileumdatum bereiken. 

Per 1 januari 2010 is het persoonlijk levensfasebeleid (PLB) opgenomen  in de CAO Ziekenhuizen. Deze regeling vervangt de 
bestaande levensfase afhankelijke verlofregelingen. Werknemers die op 31 december 2009 in de leeftijdscategorie 45 t/m 49 jaar 
vallen hebben op het moment dat zij 55 jaar worden en aan bepaalde voorwaarden voldoen, recht op een eenmalige storting van 
200 uur verlof  in het PLB. 
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PASSIVA

12. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaa r)

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Schulden aan banken 112.939.092 125.680.281

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 112.939.092 125.680.281

Het verloop is als volgt weer te geven: 2014 2013
€ €

Stand per 1 januari 145.171.242 165.050.730
Bij: nieuwe leningen 10.000.000 0
Af: aflossingen 19.740.961 19.879.489

Stand per 31 december  135.430.281 145.171.242

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 22.491.190 19.490.961

Stand langlopende schulden per 31 december 112.939.092 125.680.281

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 22.491.190 19.490.961
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 112.939.092 125.680.281
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 53.358.464 64.294.532

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:

De verstrekte zekerheden voor de opgenomen leningen bij ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. luiden als volgt:
• hypothecaire zekerheid op registergoederen;
• pandrecht op roerende zaken die de registergoederen duurzaam dienen;
• pandrecht op vorderingen.
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13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-14 31-dec-13
€ €

Schulden aan banken 2.213.018 8.219.852
Crediteuren 10.285.558 9.678.112
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 22.491.190 19.490.961
Belastingen en sociale premies 7.006.004 6.990.661
Schulden terzake pensioenen 1.372.197 1.353.156
Nog te betalen salarissen 516.887 551.637
Vakantiegeld 3.938.658 4.001.479
Vakantiedagen 10.570.846 8.814.075
Te betalen intrest 1.932.759 2.225.526
Ontvangen voorschotten minus onderhanden werk 872.341 0
Nog te betalen kosten en overige schulden 16.564.628 22.141.084
Schulden op groepsmaatschappijen:
  Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente 15.477 15.477
  ZGT Cleancare B.V. 0 353.898

Totaal overige kortlopende schulden 77.779.562 83.835.917

Toelichting:

14. Financiële instrumenten

De financiële instrumenten zijn toegelicht in de toelichting op de geconsolideerde balans.

- bij de ING Bank N.V. € 16,35 mln. (rente Euribor + 1,85%).
De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteiten in rekening-courant bij ABN AMRO Bank N.V. en 
ING Bank N.V. en luiden als volgt:
• hypothecaire zekerheid op registergoederen;
• pandrecht op roerende zaken die de registergoederen duurzaam dienen;
• pandrecht op vorderingen.

De kredietfaciliteit in rekening-courant bedraagt per 31 december 2014: 
- bij de ABN Amro Bank N.V. € 16,35 mln. (rente Euribor + 1,85%)
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15. Niet in de balans opgenomen regelingen

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechte n

Het verloop is als volgt weer te geven: 2014 2013
€ €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 0 1.587.122
Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte 0 0
Bij: investeringsruimte verslagjaar 0 0
Af: investeringen verslagjaar 0 1.587.122

Beschikbare investeringsruimte 31 december 0 0

Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte: 0

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstr ument

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, respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve 
geestelijke gezondheidszorg. 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.

Bij brief d.d. 31 maart 2015 inzake Macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg 2012 en 2013 heeft de 
minister van VWS meegedeeld dat het MBI voor 2012 niet zal worden ingezet, maar dat de overschrijding van het kader van 2012 
ad € 70 miljoen zal worden gekort op het kader van 2016.
In dezelfde brief geeft de minister aan dat de beslissing over het al dan niet inzetten van het MBI over 2013 is uitgesteld tot het 
voorjaar 2016.
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Overige niet in de balans opgenomen activa en verpl ichtingen
(>€ 250.000 per jr.) Bedrag

per jaar
Aard van de verplichting Looptijd tot € 1.000

Contracten:

Huur en wassen linnen en wassen dienstkleding 31-12-2016 1.443
Schoonmaakwerkzaamheden door derden onbepaalde tijd 4.500
Siemens (Integrated Service Management) 31-12-2020 2.059
Microsoft Ireland Operations Ltd. 31-12-2015 511

CHG-Meridian Nederland BV 30-11-2021 341

Investeringsverplichtingen
Uit hoofde van uitbestede werkzaamheden voor bouwprojecten bestaat per balansdatum aan investerings-
verplichtingen van € 2,1 miljoen.

Garantiestelling
Tot zekerheid van de geldlening verstrekt door Rabobank aan ZGT Vastgoed B.V., groot in hoofdsom € 2,7 miljoen,
heeft ZGT zich garant gesteld voor de betaling van de rente- en aflossingsverplichtingen.
ZGT heeft een cashflowgarantie afgegeven aan ABN AMRO Bank N.V.  ten behoeve van ZGT Vastgoed B.V.

Hypotheek en verpanding roerende zaken
In verband met de kredietverstrekking door ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. is er door de Stichting
Ziekenhuisgroep Twente een hypotheekrecht verstrekt op registergoederen van de Stichting Ziekenhuisgroep Twente.

In verband met een financiële pandlease van € 10,2 miljoen door ABN AMRO Lease N.V. is er een eerste pandrecht 
verstrekt op een deel van de apparatuur.
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Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het
Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal
terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2014
- aanschafwaarde 329.604.333 41.726.110 160.710.613 19.983.087 0 552.024.143
- cumulatieve herwaarderingen 500.269 0 0 0 0 500.269
- cumulatieve afschrijvingen 181.774.209 41.610.194 124.106.910 0 0 347.491.313

 
Boekwaarde per 1 januari 2014 148.330.393 115.915 36.603.703 19.983.087 0 205.033.099

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 10.174.772 0 10.937.863 14.252.068 0 35.364.702
- in gebruik genomen activa in uitvoering 0 0 0 17.374.251 0 17.374.251
- afschrijvingen 10.092.387 32.373 11.100.532 0 0 21.225.291
- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

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

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 94.494 0 3.057.791 0 0 3.152.285
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 94.494 0 3.036.387 0 0 3.130.881
  per saldo 0 0 21.404 0 0 21.404

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 82.385 -32.373 -184.073 -3.122.183 0 -3.256.244

Stand per 31 december 2014
- aanschafwaarde 339.684.611 41.726.110 168.590.684 16.860.904 0 566.862.309
- cumulatieve herwaarderingen 500.269 0 0 0 0 500.269
- cumulatieve afschrijvingen 191.772.102 41.642.567 132.171.054 0 0 365.585.723

Boekwaarde per 31 december 2014 148.412.778 83.542 36.419.630 16.860.904 0 201.776.855

Afschrijvingspercentage 5,0% / 10,0% 5,0% 10,0% / 20,0%
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5.1.19 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VAST E ACTIVA

Vorderingen op
participanten en

op maatschappij-
en waarin wordt Vordering op

Deelnemingen Vorderingen op deelgenomen grond van
in groepsmaat- Overige groepsmaat- (overige Overige compensa- Overige Totaal

schappijen deelnemingen schappijen deelnemingen) effecten tieregeling vorderingen
€ € € € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2014 1.529.225 0 0 0 0 0 0 1.529.225
Kapitaalstortingen 0 0
Resultaat deelnemingen 7.784 7.784
Ontvangen dividend 0 0
Verstrekte leningen / verkregen effecten 0
Ontvangen dividend / aflossing leningen 0
(Terugname) waardeverminderingen 0
Amortisatie (dis)agio 0

0

Boekwaarde per 31 december 2014 1.537.009 0 0 0 0 0 0 1.537.009
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5.1.20 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE  ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5 a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.20.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installat ies Onderhanden Subtotaal Totaal
voorzieningen gebouwen bouwingen Projecten vergunning

€ € € € € € € € € €

Stand per 1 januari 2014
- aanschafwaarde 26.490.887 9.443.278 3.320.927 73.493.357 0 39.561.045 41.726.110 0 194.035.604 516.934.511
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 26.490.887 0 3.320.927 43.199.101 0 17.863.303 41.610.195 0 132.484.413 311.901.412

  
Boekwaarde per 1 januari 2014 0 9.443.278 0 30.294.256 0 21.697.742 115.915 0 61.551.191 205.033.099

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.364.707
- in gebruikgenomen onderhanden projecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.374.251
- afschrijvingen 0 0 0 1.327.953 0 1.805.365 32.373 0 3.165.691 21.225.295
- 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 3.152.285
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.130.880
  per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.405

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 -1.327.953 0 -1.805.365 -32.373 0 -3.165.691 -3.256.244

Stand per 31 december 2014
- aanschafwaarde 26.490.887 9.443.278 3.320.927 73.493.357 0 39.561.045 41.726.110 0 194.035.604 531.772.682
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 26.490.887 0 3.320.927 44.527.054 0 19.668.668 41.642.568 0 135.650.104 329.995.827

Boekwaarde per 31 december 2014 0 9.443.278 0 28.966.303 0 19.892.377 83.542 0 58.385.500 201.776.855

Afschrijvingspercentage 2,5% 0,0% 5,0% 2% / 2,5% 5,0% 5,0%
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5.1.20 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE  ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5 a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.20.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Sub totaal Subtotaal
rechten Projecten houding Projecten meldings-

plichtige activa
€ € € € € € €

Stand per 1 januari 2014
- aanschafwaarde 89.363.231 0 89.363.231 37.591.752 19.983.087 57.574.839 146.938.070
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 24.234.419 0 24.234.419 21.383.246 0 21.383.246 45.617.665

Boekwaarde per 1 januari 2014 65.128.812 0 65.128.812 16.208.506 19.983.087 36.191.593 101.320.405

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 4.863.379 0 4.863.379 4.992.913 14.252.068 19.244.981 24.108.360
- in gebruikgenomen onderhanden projecten 0 0 0 0 17.374.251 17.374.251 17.374.251
- afschrijvingen 4.711.331 0 4.711.331 1.761.080 0 1.761.080 6.472.411

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

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

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 152.048 0 152.048 3.231.833 -3.122.183 34.858.152 261.698

Stand per 31 december 2014
- aanschafwaarde 94.226.610 0 94.226.610 42.584.665 16.860.904 59.445.569 153.672.179
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 28.945.750 0 28.945.750 23.144.326 0 23.144.326 52.090.076

Boekwaarde per 31 december 2014 65.280.860 0 65.280.860 19.440.339 16.860.904 36.301.243 101.582.103

Afschrijvingspercentage 5,0% 5% / 10%
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5.1.20 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE  ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5 a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.20.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal
middelen sering WMG

€ € € €

Stand per 1 januari 2014
- aanschafwaarde 124.091.152 122.479 36.656.218 160.869.849
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 97.626.924 62.732 29.710.419 127.400.075

Boekwaarde per 1 januari 2014 26.464.228 59.747 6.945.799 33.469.774

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 3.224.130 51.869 1.804.302 5.080.301
- herwaarderingen 0 0 0 0
- afschrijvingen 6.179.370 18.053 2.738.294 8.935.717

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

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 2.742.375 62.755 6.596 2.811.726
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 2.742.375 44.225 6.596 2.793.196
  per saldo 0 18.530 0 18.530

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -2.955.240 15.286 -933.992 -3.873.946

Stand per 31 december 2014
- aanschafwaarde 124.572.907 111.593 38.453.924 163.138.424
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 101.063.919 36.560 32.442.117 133.542.596

Boekwaarde per 31 december 2014 23.508.988 75.033 6.011.807 29.595.828

Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0% 20,0%
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5.1.20 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE  ACTIVA/FINANCIËLE VASTE ACTIVA op grond van art. 5 a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.20.4 Niet WTZi/WMG-gefinancierde vaste activa

Terrein Gebouwen Verbouwingen/ Inventaris Vervoer- Autom ati- Subtotaal
voorzieningen renovaties middelen sering

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2014
- aanschafwaarde 5.324.756 2.983.992 1.093.374 1.467.384 258.040 3.963.442 15.090.988
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 1.671.506 1.243.327 929.490 631.574 86.160 1.837.202 6.399.259

Boekwaarde per 1 januari 2014 3.653.250 1.740.665 163.884 835.810 171.880 2.126.240 8.691.729

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 88.432 0 230.052 0 4.292 5.853.270 6.176.046
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 338.529 82.889 65.242 126.141 19.400 2.019.275 2.651.476

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

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 32.774 0 61.720 64.003 91.333 90.729 340.559
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 32.774 0 61.720 64.003 88.458 90.729 337.684
  per saldo 0 0 0 0 2.875 0 2.875

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -250.097 -82.889 164.810 -126.141 -17.983 3.833.995 3.521.695

Stand per 31 december 2014
- aanschafwaarde 5.380.414 2.983.992 1.261.706 1.403.381 170.999 9.725.983 20.926.475
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 1.977.261 1.326.216 933.012 693.712 17.102 3.765.748 8.713.051

Boekwaarde per 31 december 2014 3.403.153 1.657.776 328.694 709.669 153.897 5.960.235 12.213.424

Afschrijvingspercentage 6,0% 3,0% 5,0% / 10,0% 10,0% 20,0% 20,0%
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5.1.21.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN P ROJECTEN (ENKELVOUDIG)

Num-
mer

Brief-
nummer Datum Omschrijving WTZi-type t/m 2013 2014 gereed

onder-
handen

Indexering 
WTZi

Aangepaste 
goedkeuring

€ € € € € € € 

Geen vergunningplichtige projecten onder handen. 0
0
0
0
0

 
Totaal 0 0 0 0 0 0 0

5.1.21.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN  PROJECTEN (ENKELVOUDIG)

Num-
mer

Brief-
nummer Datum Omschrijving WTZi-type Activapost WTZi WMG Ov erige Totaal

Afschrij-
ving WTZi Rentekosten

€ € € € € € 

Geen vergunningplichtige projecten onder handen. 0
0
0
0
0

Totaal 0 0 0 0 0 0

Projectgegevens Investeringen Toekomstige lasten

Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen

t/m 2014 Nominaal 
bedrag 
WTZi

Jaar van 
ople-

vering
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BIJLAGE

5.1.22 Overzicht langlopende schulden ultimo 2014 ( enkelvoudig)

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werke-
lijke-
rente

Restschuld 
31 december 

2013

Nieuwe 
leningen in 

2014

Aflossing 
in 2014

Restschuld 
31 december 

2014

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2014

Aflos-sings-
wijze

Aflossing 2015
Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

BNG 1993 3.743.687 33 Lineair 2,37% 1.474.786 0 113.445 1.361.341 794.115 12 Vast bedrag 113.445 Rijksgarantie
BNG 1993 12.705.846 32 Lineair 2,43% 4.764.692 0 397.058 4.367.635 2.382.346 11 Vast bedrag 397.058 Rijksgarantie
BNG 2004 2.994.949 10 Lineair 4,16% 299.495 0 299.495 0 0 0 Vast bedrag 0 Rijksgarantie
BNG 2004 1.915.256 10 Lineair 4,16% 191.526 0 191.526 0 0 0 Vast bedrag 0 Rijksgarantie
NAT.NED. 1995 6.806.703 20 Lineair 3,56% 2.722.681 0 226.890 2.495.791 0 1 Vast bedrag 2.495.791 Rijksgarantie
BNG 2004 907.560 10 Lineair 4,16% 90.756 0 90.756 0 0 0 Vast bedrag 0 Rijksgarantie
Rabobank 1996 6.748.526 29 Lineair 3,57% 2.559.953 0 0 2.559.953 1.396.458 11 Vast bedrag 232.699 Rijksgarantie
NAT.NED. 1996 3.289.907 29 Lineair 3,39% 1.361.341 0 113.445 1.247.896 680.670 11 Vast bedrag 113.445 Rijksgarantie
RVS 1996 6.579.813 20 Lineair 3,37% 2.722.681 0 226.890 2.495.791 1.361.341 2 Vast bedrag 226.890 Rijksgarantie
Amerfrtse levensv. 1996 3.403.352 30 Lineair 6,65% 1.474.786 0 113.445 1.361.341 794.115 12 Vast bedrag 113.445 Rijksgarantie
BNG 1996 5.061.465 29 Lineair 4,32% 2.094.404 0 174.533 1.919.871 1.047.206 11 Vast bedrag 174.533 Rijksgarantie
BNG 1997 4.934.860 29 Lineair 4,72% 2.212.179 0 170.168 2.042.011 1.191.173 12 Vast bedrag 170.168 Rijksgarantie
ABN AMRO 1999 6.050.433 20 Lineair 4,01% 1.815.130 0 302.522 1.512.608 0 5 Vast bedrag 302.522 Rijksgarantie
ABN AMRO 1999 3.630.242 25 Lineair 3,40% 1.742.516 0 145.210 1.597.306 871.258 10 Vast bedrag 145.210 Hypotheekrecht
BNG 2005 2.609.236 23 Lineair 2,76% 1.815.121 0 113.445 1.701.676 1.134.451 14 Vast bedrag 113.445 Rijksgarantie
ING 2006 2.609.236 23 Lineair 4,20% 1.815.119 0 113.446 1.701.673 1.134.443 15 Vast bedrag 113.446 Rijksgarantie
ING 2006 4.764.692 20 Lineair 3,10% 3.097.047 0 238.235 2.858.812 1.667.637 12 Vast bedrag 238.235 Rijksgarantie
ING Euroflex 2008 12.000.000 20 Euroflex 6,31% 7.275.000 0 900.000 6.375.000 1.875.000 14 Vast bedrag 900.000 Hypotheekrecht
ABN AMRO Euroflex 2008 28.000.000 20 Euroflex 6,31% 16.975.000 0 2.100.000 14.875.000 4.375.000 14 Vast bedrag 2.100.000 Hypotheekrecht
ABN AMRO 2010 10.000.000 5 Lineair 3,88% 4.500.000 0 2.000.000 2.500.000 0 1 Vast bedrag 2.000.000 Hypotheekrecht
ABN AMRO 2010 27.500.000 10 Lineair 4,58% 19.937.500 0 2.750.000 17.187.500 3.437.500 6 Vast bedrag 2.750.000 Hypotheekrecht
ABN AMRO 2010 12.500.000 10 Lineair/bullet 4,95% 10.781.250 0 625.000 10.156.250 7.031.250 6 Vast bedrag 625.000 Hypotheekrecht
ING 2010 10.000.000 5 Lineair 3,88% 4.500.000 0 2.000.000 2.500.000 0 1 Vast bedrag 2.000.000 Hypotheekrecht
ING 2010 27.500.000 10 Lineair 4,58% 19.937.500 0 2.750.000 17.187.500 3.437.500 6 Vast bedrag 2.750.000 Hypotheekrecht
ING 2010 12.500.000 10 Lineair/bullet 4,95% 10.781.250 0 625.000 10.156.250 7.031.250 6 Vast bedrag 625.000 Hypotheekrecht
ABN AMRO 2010 10.246.305 7 Pandlease 4,60% 5.488.769 0 1.747.951 3.740.818 0 3 Annuïtair 1.828.357 Pandrecht
BNG 2011 6.780.000 15 Lineair 3,90% 5.537.000 0 452.000 5.085.000 2.825.000 12 Vast bedrag 452.000 Rijksgarantie
Rabo 2011 3.403.352 15 Lineair 4,34% 2.949.572 0 226.890 2.722.682 1.588.232 12 Vast bedrag 226.890 Rijksgarantie
BNG 2011 1.928.566 15 Lineair 4,17% 1.701.676 0 113.445 1.588.231 1.021.006 12 Vast bedrag 113.445 Rijksgarantie
BNG 2011 2.892.847 17 Lineair 4,12% 2.552.513 0 170.167 2.382.346 1.531.511 14 Vast bedrag 170.167 Rijksgarantie
ABN AMRO 2014 5.000.000 10 Lineair 2,75% 0 5.000.000 125.000 4.875.000 2.375.000 10 Vast bedrag 500.000 Hypotheekrecht
ING 2014 5.000.000 10 Lineair 2,75% 0 5.000.000 125.000 4.875.000 2.375.000 10 Vast bedrag 500.000 Hypotheekrecht
Totaal 145.171.242 10.000.000 19.740.961 135.430.281 53.358.464 22.491.190
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5.1.23 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREK ENING

Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening
zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.

BATEN

16. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorg prestaties
2014 2013

De specificatie is als volgt: € €

Beschikbaarheidsbijdragen 8.497.718 5.168.673

Totaal 8.497.718 5.168.673

Toelichting:

17. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segmen t)

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen 2.689.498 2.692.883
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 6.795.506 7.497.717

Totaal 9.485.004 10.190.600

18. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment
2014 2013

De specificatie is als volgt: € €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 162.235.923 165.027.383
Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten B-segment -2.996.085 638.871

Totaal 159.239.839 165.666.254

Toelichting:

19. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment
2014 2013

De specificatie is als volgt: € €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment 59.772.139 49.456.300
Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten A-segment 0 46.622

Totaal 59.772.139 49.502.922

Toelichting:

In 2014 is onder deze post de suppletie op basis van de Garantieregeling kapitaallasten over de jaren 2013 en 2014 verantwoord. Het 
bedrag van de suppletie over beide jaren bedraagt  € 9,8 mln. Vanwege de onzekerheden in de berekening en interpretatie van 
begrippen en het feit dat de definitieve vaststelling van de suppletie door de NZa, eventueel voorafgegaan door aanvullend onderzoek 
door de NZa nog niet heeft plaatsgevonden, is het bedrag van de suppletie slechts deels als bate genomen.

Vanaf 2013 wordt een aantal (medische) vervolgopleidingen bekostigd via beschikbaarheidbijdragen. Tot en met 2012 werden deze 
bijdragen verantwoord onder post 21. Subsidies. 
Vanaf 2014 worden ook de subsidies voor de ziekenhuisopleidingen (opleidingen tot medisch ondersteunend personeel en 
gespecialiseerde verpleegkundigen) verantwoord onder de post Beschikbaarheidsbijdragen. Tevens zijn de vergelijkende cijfers 2013 
hierop aangepast.

In 2010 is het Orthopedisch Centrum Oost Nederland B.V. (OCON) opgericht. OCON is een besloten vennootschap die voor ZGT de 
orthopedische verrichtingen uitvoert en fungeert als onderaannemer. Dit betekent dat een gedeelte van de DBC's/DBC-zorgproducten    
( € 31.800.000) niet als omzet van ZGT kan worden aangemerkt.

Met ingang van 2013 zijn onder deze post ook de opbrengsten PAAZ verantwoord.
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5.1.23 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREK ENING

BATEN

20. Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honorariumplafonds

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Opbrengst uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg 0 1.242.372
De realisatie doorloop DBC's / DBC-zorgproducten 2012 onder aftrek van onderhanden 0 2.818.156
 werk primo 2012 curatieve geestelijke gezondheidszorg

Totaal 0 4.060.528

21. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Subsidies AWBZ/Zvw-zorg 908.999 2.429.640
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 462.089 354.513

Totaal 1.371.088 2.784.153

Toelichting:

22. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Overige dienstverlening:
- vergoeding levering medicijnen aan verpleeghuizen en apotheken 6.175.438 4.048.946
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
- dienstverlening aan medische staf 2.651.331 2.518.123
- overige opbrengsten 24.681.768 23.490.365

Totaal 33.508.537 30.057.434

Toelichting:

In 2014 is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met een regio apotheek. Als gevolg daarvan is de vergoeding voor levering 
van medicijnen gestegen.

Vanaf 2013 wordt een aantal (medische) vervolgopleidingen bekostigd via beschikbaarheidbijdragen. Tot en met 2012 werden deze 
bijdragen verantwoord onder post 21. Subsidies. 
Vanaf 2014 worden ook de subsidies voor de ziekenhuisopleidingen (opleidingen tot medisch ondersteunend personeel en 
gespecialiseerde verpleegkundigen) verantwoord onder de post Beschikbaarheidsbijdragen. Tevens zijn de vergelijkende cijfers 2013 
hierop aangepast.
In 2014 is onder de post Subsidies een bedrag van € 909.000 verantwoord in het kader van de nieuwe subsidieregeling Kwaliteitsimpuls 
Personeel Ziekenhuiszorg.
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5.1.23 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREK ENING
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23. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Lonen en salarissen 105.753.329 104.908.331
Sociale lasten 15.575.408 14.335.167
Pensioenpremies 9.722.249 9.448.234
Andere personeelskosten:
- personeelskostensubsidies 0 -43.055
- overige personeelskosten 3.705.815 7.534.156
Subtotaal 134.756.801 136.182.833
Personeel niet in loondienst 3.632.213 3.091.337
Medisch specialisten 3.571.003 3.063.605

Totaal personeelskosten 141.960.017 142.337.776

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full- time eenheden
netto 2.221 2.273

doorbelast aan derden 110 114
totaal aantal personeelsleden 2.331 2.387

Toelichting:

25. Afschrijvingen op immateriële en materiële vast e activa

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Nacalculeerbare afschrijvingen:
- immateriële vaste activa 0 587.920
- materiële vaste activa 21.225.291 19.609.060

Totaal afschrijvingen 21.225.291 20.196.980

De overige personeelskosten zijn circa € 4,0 mln. lager dan in 2013, dit is met name het gevolg van het niet meer vormen c.q. vrijvallen 
van een aantal voorzieningen in het kader van personeelskosten. 
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27. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 10.290.927 9.911.595
Algemene kosten 14.652.566 9.557.364
Patiëntgebonden kosten 67.470.637 63.550.938

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud 2.812.796 2.881.053
- Energiekosten gas 2.238.239 2.425.704
- Energiekosten stroom 595.886 575.109
Subtotaal 5.646.920 5.881.866

Huur en leasing 771.251 562.036
Dotaties en vrijval voorzieningen -1.783.325 54.200

Totaal overige bedrijfskosten 97.048.976 89.517.999

Toelichting:

28. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2014 2013
€ €

Rentebaten 1.011 60.791
Subtotaal financiële baten 1.011 60.791

Rentelasten -6.733.925 -7.604.798
Subtotaal financiële lasten -6.733.925 -7.604.798

Totaal financiële baten en lasten -6.732.914 -7.544.007

De algemene kosten zijn in 2014 substantieel hoger dan in 2013 als gevolg van de vrijval in 2013 van een aantal in voorgaande jaren 
voorziene kosten.
De patiëntgebonden kosten zijn gestegen als gevolg van de toename van de kosten van dure geneesmiddelen, oncolytica en TNF-
alfaremmers. Hier staan ook hogere opbrengsten tegenover.

89



90



Stichting Ziekenhuisgroep Twente

5.2 OVERIGE GEGEVENS

91



Stichting Ziekenhuisgroep Twente

5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Ziekenhuisgroep Twente heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in 
de vergadering van 27 mei 2015.

De raad van toezicht van de Stichting Ziekenhuisgroep Twente heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd in
de vergadering van 27 mei 2015.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

5.2.5 Nevenvestigingen

Stichting Ziekenhuisgroep Twente heeft ziekenhuislocaties in Hengelo en Almelo.

5.2.6 Ondertekening door bestuurders en toezichthou ders

W.G. W.G.
M.J.P. Schmidt 27 mei 2015 A.A.M. Ruikes 27 mei 2015

W.G. W.G.
P.H.M. te Riele 27 mei 2015 L. Hilbers 27 mei 2015

W.G. W.G.
G. Tadema 27 mei 2015 T.E. van Scheijndel 27 mei 2015

W.G. W.G.
M.H. Oosterwijk 27 mei 2015 T. Wiggers 27 mei 2015

5.2.7 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum met (mogelijk) belangrijke financiële gevolgen.

In de statuten is geen bepaling omtrent resultaatbestemming opgenomen.
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ZGT ziekenhuislocatie Hengelo

A   Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

T 088 708 78 78

ZGT ziekenhuislocatie Almelo

A  Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

T 088 708 78 78

gastvrij en 
deskundig

 zgt.nl/mijnzgt
 http://bit.ly/1y7WjbP

 facebook.com/zgtinfo
 linkedin.com/company/zgt

 twitter.com/zgt_info
 youtube.com/user/zgtinfo

ZGT ziekenhuislocatie Hengelo

A   Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

T 088 708 78 78

ZGT ziekenhuislocatie Almelo

A  Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

T 088 708 78 78

Jaardocument ZGT 2014

zgt.nl


