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5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-17 31-dec-16
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 176.577.675 177.727.729
Financiële vaste activa 2 1.395.737 975.361
Totaal vaste activa 177.973.412 178.703.090

Vlottende activa

Voorraden 3 5.375.847 6.129.508
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 4 5.086.570 3.896.298
 DBC-zorgproducten
Debiteuren en overige vorderingen 5 52.728.556 49.743.953
Liquide middelen 6 23.137.438 43.170.575
Totaal vlottende activa 86.328.411 102.940.334

Totaal activa 264.301.823 281.643.424

Ref. 31-dec-17 31-dec-16
PASSIVA € €

Groepsvermogen 7
Kapitaal 135 135
Algemene en overige reserves 50.347.405 46.076.199
Aandeel derden 78.122 -57.377
Totaal groepsvermogen 50.425.662 46.018.957

Voorzieningen 8 13.023.547 13.099.678

Langlopende schulden (nog voor meer 9 127.148.553 138.216.481
 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 10 73.704.061 84.308.308

Totaal passiva 264.301.823 281.643.424
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

Ref. 2017 2016
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Opbrengsten zorgprestaties 14 289.952.928 283.397.019

Subsidies 15 4.546.014 4.612.224

Overige bedrijfsopbrengsten 16 10.115.877 9.572.880

Som der bedrijfsopbrengsten 304.614.819 297.582.123

BEDRIJFSLASTEN

Personeelskosten 17 133.930.580 132.673.466

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 18 23.030.803 22.803.339

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 19 46.818.955 45.816.647

Overige bedrijfskosten 20 93.094.022 87.929.586

Som der bedrijfslasten 296.874.360 289.223.038

BEDRIJFSRESULTAAT 7.740.459 8.359.085

Financiële baten en lasten 21 -3.300.925 -3.939.612

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
VOOR BELASTINGEN 4.439.534 4.419.473

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 22 -32.827 3.767

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 
NA BELASTINGEN 4.406.707 4.423.240

Aandeel derden 23 -135.501 -58.515

RESULTAAT BOEKJAAR 4.271.206 4.364.725

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Algemene / Overige reserves: 7 4.271.206 4.364.725
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2017 2016
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 7.740.459 8.590.606

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 18 23.030.803 22.803.339
- mutaties voorzieningen 8 -76.131 2.492.147

22.954.672 25.295.486
Veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden 3 753.659 -326.445
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 
DBC-zorgproducten 4 -1.190.272 -2.519.966
- vorderingen 5 -2.992.594 27.565.920
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 10 -9.473.366 -13.309.958

-12.902.573 11.409.551
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 17.792.558 45.295.643

Ontvangen interest 21 3.649 4.256
Betaalde interest 21 -3.552.412 -4.165.003
Ontvangen dividenden 2 450.000 150.000
Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening 22 -32.827 3.767

-3.131.590 -4.006.980
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 14.660.968 41.288.663

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -22.919.969 -20.981.303
Investeringen in overige financiële vaste activa -612.000 0
Verwervingen deelnemingen en/of 
samenwerkingsverbanden 21 0 71.136
Investeringen in overige financiële vaste activa 0 -281.682

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -23.531.969 -21.191.849

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 9 0 31.300.000
Aflossing langlopende schulden 9 -11.162.136 -11.144.618

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -11.162.136 20.155.382

Mutatie geldmiddelen -20.033.137 40.252.196

€ €
Stand geldmiddelen per 1 januari 43.170.575 2.918.379
Stand geldmiddelen per 31 december 23.137.438 43.170.575
Mutatie geldmiddelen -20.033.137 40.252.196

Toelichting:
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen de 
investeringen opgenomen waarvoor in 2017 geldmiddelen zijn opgeofferd. Aanvullend is onder de betaalde interest
alleen de betaalde interest opgenomen waarvoor in 2017 geldmiddelen zijn opgeofferd.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Ziekenhuis te Roosendaal juridisch gefuseerd tot Stichting Bravis ziekenhuis.
Stichting Bravis ziekenhuis is geregistreerd onder KvK-nummer: 62350080.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijkende cijfers

Jaarrekening 2016
BALANS x € 1.000

48.167 -2.148 46.019
12.972 128 13.100
82.288 2.020 84.308

132.442 231 132.673
8.590 231 8.359
4.650 231 4.419
4.654 231 4.423
4.596 231 4.365

Schattingen

Consolidatie

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groeps- 
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De vergelijkende cijfers zijn aangepast in verband met wijzigingen in het opslag percentage sociale lasten

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.

Per 1 januari 2015 zijn Stichting Lievensberg ziekenhuis te Bergen op Zoom en Stichting Franciscus 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving RJ 655 en titel 9 BW2.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Stichting Bravis ziekenhuis is statutair gevestigd te Roosendaal, op het adres Boerhaaveplein 25 te 

Bravis is een algemeen, regionaal ziekenhuis met een compleet en modern pakket aan medische

Roosendaal. Het Bravis ziekenhuis heeft een locatie in Roosendaal en een locatie in Bergen op Zoom. 
Daarnaast zijn er buitenpoli's te Steenbergen, Oudenbosch en Etten-Leur.

specialistische zorgproducten op het vlak van diagnose, behandeling, verpleging en verzorging.
Stichting Bravis ziekenhuis staat aan het hoofd van de Bravis-groep (hierna te noemen de Groep).

waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie
opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende 
waarderingsgrondslagen voor de Groep.

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Bravis ziekenhuis zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot 
de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende zeggenschap kan worden 
uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de 
resultaatbepaling van Stichting Bravis ziekenhuis.

maatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor 
zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de Groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde
verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere

ten aanzien van personele verplichtingen en voorzieningen. Als gevolg hiervan zijn de cijfers 2016 als volgt
aangepast:

Vergelijkende cijfers
2016 in jaarrekening 2017

Voorzieningen
Kortl. schulden

Aanpassing

Groepsvermogen

x € 1.000 x € 1.000

Bedrijfsresultaat
Resultaat voor belastingen

RESULTATENREKENING
Personeelskosten

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.

Resultaat na belastingen
Resultaat boekjaar
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

- Stichting Bravis ziekenhuis te Roosendaal en Bergen op Zoom;
- Bravis Zorg B.V. te Bergen op Zoom (100%);
- Stichting Beheer Boerhaaveplein te Bergen op Zoom (100%);
- Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland B.V. te Bergen op Zoom (100%);
- Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V. te Bergen op Zoom (51,44%);
- Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratorium West-Brabant te Bergen op Zoom (100%);
- Paramedisch Centrum Zuid West Nederland B.V. te Roosendaal (100%).

Op grond van artikel 8 lid 3 RJZ blijven steunstichtingen buiten de consolidatie. Dit betreft Vriendenstichting
Bravis. 

De volgende stichtingen en vennootschappen zjin buiten de consolidatie gebleven:
- Poliklinische Apotheek Franciscus Roosendaal B.V. te Roosendaal (45%);
- Poliklinische Apotheek Franciscus Roosendaal C.V. te Roosendaal (50%);
- Poliklinische Apotheek Lievensberg B.V. te Bergen op Zoom (50%);
- Microvida C.V. te Roosendaal (36% kapitaalbelang);
- Coöperatie Qocon U.A. (lid).

Zeggenschap in deze stichtingen en vennootschappen zijn bepaald op basis van het aandeel in het kapitaal-
belang en wordt derhalve gezamenlijk uitgeoefend.
Deze stichtingen en vennootschappen zijn niet meegenomen in de consolidatie aangezien deze niet van
belang zijn voor het vereiste inzicht en van te verwaarlozen betekenis zijn op het geheel.

Verbonden rechtspersonen

Qocon is een samenwerkingsverband waarin Bravis participeert met 1e lijnsverloskundigen, kraamzorginstellingen 

het regionale zorgnetwerk te kunnen faciliteren.
Aan het nieuwe samenwerkingsverband werken negen verloskundigenpraktijken mee, vijf kraamzorgorganisatie en 
de gynaecologen, kinderartsen en klinisch verloskundigen van het Bravis ziekenhuis. De deelnemende verloskundige 
praktijken zijn: Verloskundigen Bergen op Zoom, BIB, Sifra, Verloskundigen zuidwesthoek, Artemis, Verloskundig 
centrum Roos, Duna Lus, Verloskundigen voor Jou en Verloskundigen Reimerswaal. De deelnemende kraamzorg 
instellingen: Homecare, Lunavi Kraamzorg, Dé Provinciale kraamzorg, kraamzorg DAT en Allerzorg.
Met ingang van 2017 kunnen zorgverzekeraars ‘integrale geboortezorg’ als totaalpakket via Qocon inkopen (in plaats 
van separate contractering van verloskundigen en ziekenhuizen). Gynaecologen en verloskundigen met een 
samenwerkingsverband krijgen vanaf het begin van de zwangerschap één tarief voor het hele zorgtraject. De 
administratieve verwerking van deze nieuwe declaratiesystematiek is in ontwikkeling en zal naar verwachting eind 
2018 volledig zijn ingericht door Qocon. Deze declaraties dienen in de tussentijd via Qocon in een integraal tarief 
gedeclareerd te worden bij de zorgverzekeraars. Deze nog te verwerken declaraties zijn niet separaat opgenomen 
als vordering op het samenwerkingsverband Qocon of verbonden partijen, maar als onderdeel van de reguliere
vorderingen. De opbrengsten inzake integrale geboortezorg zijn conform afspraken met zorgverzekeraars 
verantwoord in de jaarrekening van Bravis.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Pagina 5

Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelnemingen toegelicht 
onder de toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen deze 
partijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan 
op niet-zakelijke grondslag.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de 
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde 
kostprijs.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

en gynaecologen van het Bravis ziekenhuis. Dit om het vernieuwende concept van ‘integrale geboortezorg’ binnen 

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 in de consolidatie begrepen stichtingen en vennootschappen zijn:

Een actief wordt in 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.

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



6 JAARREKENING

8   JAARVERSLAG 2017

Stichting Bravis ziekenhuis

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

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.

Financiële vaste activa

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

De impairmenttoets

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen
of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal 
worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De 
realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De terugverdienmogelijkheid van 
activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekjaren van een actief te vergelijken met de opbrengstwaarde of
de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar 
verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van
de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waarderverminderingen verantwoord voor het vershil tussen de 
boekwaarde en de realiseerbare waarde. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de
geschatte kosten welke nodig zijn om de verkoop te realiseren. 

Vervreemding van vaste activa

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

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden 
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder 
geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De 
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor 
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt 
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een 
deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover 
Stichting Bravis ziekenhuis in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan 
wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een 
voorziening getroffen. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden 
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats 
tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

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.

Vorderingen op deelnemingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van noodzakelijk 
geachte voorzieningen.

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer 
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet 
terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de 
boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen 
die het actief naar verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, 
worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare 
waarde.
De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de 
verkoop te realiseren.

Voorraden zijn gewaardeerd tegen gemiddelde inkoopprijzen gebaseerd op de laatst bekende inkoopprijs.

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.

Indien de opbrengstwaarde lager is dan de kostprijs, worden voorraden gewaardeerd tegen opbrengstwaarde.

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

De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn 
om de verkoop te realiseren. Een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht. 

De impairment is berekend op (geconsolideerd) niveau van Stichting Bravis ziekenhuis voor het jaar 2017, welke niet 
heeft geleid tot een afwaardering.
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5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Financiële instrumenten
Met betrekking tot vorderingen en schulden worden geen financiële derivaten met betrekking tot rente risico
gecontracteerd. Vorderingen verstrekt aan maatschappijen en participanten waarin wordt deelgenomen
worden allen verleend aan partijen waarvan geen historie van wanbetaling bekend is.
Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen
beschikken. Voorzover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare 
kredietfaciliteiten. Met betrekking tot de vorderingen door zorgverzekeraars wordt het risico als laag gezien.

Stichting Bravis ziekenhuis loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële 
vaste activa en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden
aan kredietinstellingen). 

Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Stichting Bravis ziekenhuis risico ten aanzien 

Met betrekking tot de vorderingen en schulden worden geen financiële derivaten met betrekking tot afdekking 
van het renterisico gecontracteerd.

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

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's GGZ / PAAZ wordt gewaardeerd op basis van de vewachte
opbrengst die gebaseerd is op de gemiddelde opbrengst van de bestede tijd en de verblijfsdagen 
overeenkomstig de normen van de NZa. Uitval op onderhanden werk en uitval op nog te factureren wordt gewaar-
deerd tegen 50% van de kostenmethode, welke op basis van backtesting in lijn ligt met de werkelijke realisatie 
voorgaande jaren tegen directe opbrengstwaarde. 
Voorzieningen voor verwachte verliezen worden genomen in de periode waarin komt vast te staan dat er
sprake is van verliesgevende DBC's, en worden in mindering gebracht op de post onderhanden werk. 
Verder zijn op de post onderhanden werk ontvangen vooruitbetalingen van zorgverzekeraars in het kader 
van DBC's in mindering gebracht.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). 
Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Het saldo van 
deze voorziening is bepaald door op balansdatum de openstaande vorderingen te beoordelen op mogelijke
oninbaarheid.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor het 
genoten rekening-courantkrediet wordt een rentevergoeding betaald gebaseerd op de éénmaands EURIBOR
plus een opslag. 

Voorzieningen
Algemeen
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. Periodieke toename van de voorzieningen is gepresenteerd als een 
dotatie aan de voorziening. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2% (2016: 2%).
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding
als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen
bij de afwikkeling van de verplichting.     

Voorziening groot onderhoud
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Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde 
van het tussentijds afgeleide product. Bij deze methode wordt bepaald wat de omzetwaarde van het product is als 
het product gegeven de gerealiseerde verrichtingen / zorgactiviteiten op het moment van bepaling van het 
onderhanden werk ook daadwerkelijk wordt afgesloten. Het onderhanden werk wordt verhoogd met uitval-producten 
van geopende DBC's per 31-12-2017. De uitval hiervan wordt gewaardeerd op basis van de kostenmethode. 

ziekenhuis risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.
van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt Stichting Bravis

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 contante waarde. 
De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2%.
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5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening persoonlijk budget levensfase (zonder toerekening aan jaren)

Voorziening aansprakelijkheid
De voorziening aansprakelijkheid wordt gevormd voor verwachte kosten inzake het onder de eigen risico vallende
schadebetalingen.

Voorziening langdurig zieken

Voorziening ORT over verlof oude jaren
De voorziening ORT over verlof oude jaren is gebaseerd op de te verwachten financiële effecten inzake de afwik-
keling van de ORT over verlof van oude jaren.

Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar.
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De actuele waarde van de schulden wijkt niet af van de reële waarde. 

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Specifieke aandachtspunten jaarrekening 2017 medisch specialistische zorg 

Rechtmatigheidscontroles
Stichting Bravis ziekenhuis heeft de over de uitkomsten van het zelfonderzoek 2016 finale overeen- 
stemming bereikt met de zorgverzekeraars. De uitkomsten van de onderhandelingen hierover met de 
zorgverzekeraars zijn verwerkt in deze jaarrekening en dit heeft niet  geleid tot materiële wijzigingen van 
de in de jaarrekening 2016 opgenomen nuanceringen.

De NFU, NVZ en ZN hebben de Handreiking Rechtmatigheidsonderzoek MSZ 2017 gepubliceerd. 
Door de NZa is niet bevestigd dat deze handreiking in overeenstemming is met publiekrechtelijke regelgeving,
waarmee een inherent risico blijft bestaan. 
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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.

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). De met de opbrengsten samenhangende 
lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de 
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane 
toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2%.

De voorziening persoonlijk budget levensfase (PLB) 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 PLB-
uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet 
bedraagt 2%.

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte loonkosten in 
de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in 
het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2017 vallen, gebaseerd op 100% gedurende het eerste jaar en 
70% gedurende het tweede jaar. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2%.
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Deze rechtmatigheidscontroles worden beoordeeld door de representerende zorgverzekeraars. Op 
basis van dit oordeel zullen alle verzekeraars gezamenlijk over de rechtmatigheid van de facturatie 2017
concluderen.

De instelling heeft op basis van een risicoanalyse onderzoek verricht naar de risico’s die voor Stichting 
Bravis ziekenhuis materieel zijn. In deze risicoanalyse zijn de uitkomsten van eerder uitgevoerde 
aanvullende omzetonderzoeken en beschikbare overige in- en externe controles betrokken. Ook is een 
inschatting gemaakt van de DCM-controles over 2016 respectievelijk 2017 op basis van eigen tooling en met 
behulp van Casemix.

Daarnaast is Stichting Bravis ziekenhuis bezig op basis van deze handreiking een onderzoek inzake 
2017 uit te voeren. De voorlopige uitkomsten zijn betrokken bij het opstellen van deze jaarrekening en het 
inschatten van de risico’s die voortvloeien uit geconstateerde onjuiste registraties en/of declaraties, 
rekening houdende met de contractafspraken met zorgverzekeraars. Naar verwachting volgt in het najaar 
2018 uitsluitsel over dit onderzoek.
Dit kan naar verwachting van de raad van bestuur van Stichting Bravis ziekenhuis leiden tot niet-materiële, 
nagekomen baten of lasten. Waar nodig heeft Stichting Bravis ziekenhuis nuanceringen geboekt.

Doelmatigheidscontroles over 2017 zullen door de zorgverzekeraars nog uitgevoerd (kunnen) worden. Stichting 
Bravis ziekenhuis gaat er van uit dat dit geen financieel effect met terugwerkende kracht heeft.  
Privaatrechtelijk heeft Stichting Bravis ziekenhuis geen afspraken terzake 
gemaakt met verzekeraars, anders dan verwerking van de aandachtspunten zoals opgenomen in het 
landelijke omzetonderzoek en het bepalen van de toekomstige handelswijze op nieuwe doelmatigheids-
aspecten.

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.

Toerekening van de contractafspraken 
Stichting Bravis ziekenhuis heeft met de zorgverzekeraars voor 2017 schadelastafspraken op basis van 
plafondafspraken gemaakt. Toerekening van de schadelastafspraken aan het boekjaar 2017 heeft 
plaatsgevonden op basis van een beste schatting van het voortgangspercentage ultimo 2017 in lijn met 
de Handreiking omzetverantwoording, rekening houdend met de verwachte effecten van het rechtmatig- 
heidsonderzoek. Deze correcties zijn conform de Handreiking omzetverantwoording op de omzet 2017
in mindering gebracht en waar nodig verwerkt in de waardering van het onderhanden werk ultimo 2017.

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. 
Ook afrekening van oude schadelastjaren met zorgverzekeraars kan nog tot nagekomen effecten leiden. 
Stichting Bravis ziekenhuis heeft de jaren tot en met 2014 volledig afgewikkeld met de zorgverzekeraars.

Overgangsregeling kapitaallasten
Stichting Bravis ziekenhuis heeft op basis van de beleidsregel Garantieregeling kapitaallasten 2013-2016 
(BR/CU-2139) en de door de NZa beschikbaar gestelde formulieren berekend op welke suppletie 
Stichting Bravis ziekenhuis recht heeft. In de balans per ultimo 2017 is een bedrag van EUR 927 duizend als 
vordering opgenomen. Dit bedrag is toegewezen door de NZa op basis van de door Stichting Bravis ziekenhuis
aangevraagde suppleties, waarmee de garantieregeling voor het Bravis ziekenhuis afloopt. 

Opbrengsten PAAZ
In het kader van de omzetbepaling van de omzet PAAZ is de handreiking omzetbepaling curatieve GGZ gehanteerd.
Hierbij is tevens rekening gehouden met de gemaakte plafondafsrpaken met zorgverzekeraars.

Personele kosten

Honoraria medisch specialisten
Ingevolge de invoering van integrale bekostiging per 1 januari 2015 behoren de honorariumvergoedingen voor 
medisch specialisten tot het opbrengstbegrip van de instelling. Baten uit hoofde van integrale bekostiging worden 
verantwoord wanneer deze zijn gerealiseerd. De afrekening door het ziekenhuis van de geleverde medische
diensten door de medische specialisten vindt plaats op basis van de gemaakte afspraken tussen het zieken-
huis en het medisch specialistisch bedrijf. In de vergoeding zijn, indien daarover afspraken zijn gemaakt, 
kosten voor eigen rekening van medische specialisten verwerkt. 
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Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening 
voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
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Pensioenen

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikname afgeschreven over de verwachte
economische gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaats 
vindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen hierop aangepast.

Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, 
rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. 

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

5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen. 
Ontvangen en betaalde interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investerings-
activiteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groeps-
maatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties waarbij geen instroom 
of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het 
gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor 
het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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Stichting Bravis ziekenhuis heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het 
gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Bravis 
ziekenhuis. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Bravis ziekenhuis betaalt hiervoor premies waarvan de helft door 
de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien 
en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar 
financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort 
ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 
twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In 
maart 2018 bedroeg de dekkingsgraad 99,8%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 127%. Het 
pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen 
noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen 
door te voeren. Stichting Bravis ziekenhuis heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval 
van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Bravis 
ziekenhuis 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 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.
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5.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT
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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.

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


