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Hoofdstuk 1 
Jaarrekening 2018 



Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

1.1  GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-18 31-dec-17

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 0 35

Materiële vaste activa 2 192.083 206.284

Totaal vaste activa 192.083 206.319

Vlottende activa

Voorraden 3 2.700 2.816

4 3.565 1.571

Debiteuren en overige vorderingen 5 41.482 27.014

Liquide middelen 6 5.168 15.774

Totaal vlottende activa 52.915 47.175

Totaal activa 244.998 253.494

Ref. 31-dec-18 31-dec-17

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 7

Kapitaal 495 495

Algemene reserves 64.283 59.748

Aandeel derden 430 333

Totaal eigen vermogen 65.208 60.576

Voorzieningen 8 18.453 17.395

Langlopende schulden 9 117.187 129.744

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva 10 44.150 45.779

44.150 45.779

Totaal passiva 244.998 253.494

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's en DBC 

Zorgproducten
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Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

1.2  GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref. 2018 2017

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 12 258.202 242.971

Subsidies 13 10.905 10.287

Overige bedrijfsopbrengsten 14 24.005 23.597

Som der bedrijfsopbrengsten 293.112 276.855

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 15 136.925 130.363

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16 25.918 21.552

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 17 35.388 34.217

Overige bedrijfskosten 18 85.637 82.511

Som der bedrijfslasten 283.868 268.643

BEDRIJFSRESULTAAT 9.244 8.212

Financiële baten en lasten 19 -4.557 -4.762

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 4.687 3.450

Belastingen 20 55 59

RESULTAAT VERSLAGJAAR NA BELASTINGEN 4.632 3.391

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017

€ €

Toevoeging:

Algemene reserves 4.535 3.315

Aandeel derden 97 76
4.632 3.391
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Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

1.3  GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

Ref. 2018 2017

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 9.244 8.212

Aanpassingen voor:

-  afschrijvingen op immateriële en materiële vaste 

activa 16 21.034 20.935

-  mutaties voorzieningen 8 1.058 1.141

22.092 22.076

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden 3 116 -37
- onderhanden werk uit hoofde van DBC's en DBC 

Zorgproducten 4 -831 444

- vorderingen en overlopende activa 5 -14.468 504

- afname kortlopende schulden en overlopende 

passiva (excl. schulden aan kredietinstellingen) 10 -487 -967

-15.670 -56

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 15.666 30.232

Belastingen 20 -85 -55

Betaalde interest 19 -4.688 -4.853

-4.773 -4.908

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 10.893 25.324

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 2 -11.682 -19.078

Desinvesteringen vaste activa 2/16 4.884 617

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.798 -18.461

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

391

Nieuw opgenomen leningen 9 0 14.774

Overige langlopende verplichtingen 9 -1.008 -1.078

Aflossing langlopende schulden 9 -12.530 -11.156

Dividenduitkering derden 7 0 -38

Overige mutaties eigen vermogen 7 0 -6

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -14.701 2.887

Mutatie geldmiddelen -10.606 9.750

Mutatie schulden uit hoofde van 

financieringsoverschotten en vaste bevoorschotting

4 -1.163
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Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

1.3  GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

2018 2017

€ € € €

Toelichting aansluiting mutatie liquide middelen

Liquide middelen per 1 januari 6 15.774 6.024

Stand liquide middelen en kortlopende schulden aan 

kredietinstellingen per 31 december 6 5.168 15.774

Mutatie liquide middelen -10.606 9.750
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Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand boekjaar

Gebruik van schattingen

Alle bedragen zijn vermeld of zijn opgenomen in duizenden euro's tenzij anders is aangegeven.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW), de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet 

normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn 

gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg is statutair (en feitelijk) gevestigd te Venlo, op 

het adres Tegelseweg 210, en is geregistreerd onder KvK-nummer 41063674.

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg staat aan het hoofd van de VieCuri-groep te 

Venlo.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 

2018.

De belangrijkste activiteiten zijn het doen van onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging van 

patiënten en al hetgeen daarmee verband houdt.

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

jaar.

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, 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. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van de 

schattingen, inclusief de bijbehorende veronderstellingen, opgenomen bij de toelichting op de 

betreffende jaarrekeningposten. In paragraaf 1.9 zijn de schattingselementen en onzekerheden, die 

samenhangen met de omzetverantwoording en de bijbehorende balansposities, samengevat.  

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien.
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Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Consolidatie

• Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg, Venlo

• Stichting Ziekenhuis Venlo, Venlo

• Stichting Sint Elisabeth Ziekenhuis, Venray

• Stichting VieCuriVitaal, Venlo                                                                                                                    

• Vitaal Thuisdialyse B.V., Venlo (51% deelneming)                                                                                      

• Apotheek VieCuriVitaal B.V., Venlo                                                                                                             

Activa en passiva

Immateriële en materiële vaste activa

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg zijn de 

stichtingen en vennootschappen opgenomen die tot de VieCuri groep behoren waarop overwegende 

zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De belangen in 

gelieerde instellingen zijn volgens de integrale methode in de consolidatie opgenomen. 

VieCuri heeft in het boekjaar 2018 haar strategisch renovatieprogramma met een looptijd van 10 jaar 

nagenoeg afgerond (2008 – 2018). Op basis van nadere analyses van de boekwaarden ultimo 2018 is 

besloten om vanaf 2018 voor renovatietrajecten rekening te gaan houden met een schatting van de 

kaalslag met betrekking tot het oorspronkelijk geïnvesteerde vastgoed. Dit betekent dat wordt geschat 

welk deel van de oorspronkelijke activa verloren gaat bij aanpassingen aan panden en dat daarvoor een 

aanpassing wordt verwerkt op de resterende boekwaarde van de oorspronkelijke activering. Het 

geschatte kaalslag percentage inzake het genoemde investeringsprogramma bedraagt 22% en naar 

aanleiding daarvan is in 2018 een bedrag van € 4,6 miljoen ten laste van het resultaat gebracht.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering 

en de resultaatbepaling van Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg.

Dit betreft de volgende stichtingen en vennootschappen:

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen (historische) verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere 

waardeverminderingen.

De terreinen worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

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. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 

ingebruikneming. Op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet 

afgeschreven.

Schattingswijziging
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Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Financiële vaste activa

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Voorraden

Financiële instrumenten

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.

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen worden gewaardeerd tegen de 

nettovermogenswaarde. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden 

voor deze jaarrekening. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats 

tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (FIFO stelsel), indien noodzakelijk onder aftrek 

van een voorziening voor incourantheid, of tegen lagere opbrengstwaarde.

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten en afgeleide financiële 

instrumenten (derivaten).

Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten 

(derivaten). Deze worden door de instelling gescheiden van het basiscontract en apart 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 (tegen reële waarde) worden financiële instrumenten op de hierna beschreven 

manier gewaardeerd.

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen 

wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een 

actief niet terugverdiend zal worden.

Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De 

realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De 

terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een 

actief te vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde 

van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.

Wanneer de 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.

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg heeft geanalyseerd of er sprake is van een 

indicatie voor bijzondere waardevermindering van de vaste activa.

Op basis van deze analyse is er geen sprake van een indicatie voor een bijzondere waardevermindering.

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op 

basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
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Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's en DBC Zorgproducten

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen

Algemeen

Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget

Voorziening langdurig zieken

Deze wettelijke voorziening is getroffen voor arbeidsongeschiktheidskosten per balansdatum met 

betrekking tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum 

naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten. Een 

zorginstelling is verplicht om personeelsleden bij langdurige ziekte gedurende twee jaar het salaris door 

te betalen. Voor het eerste ziektejaar 100% en voor het tweede jaar 70%.

Tevens bestaat er de verplichting tot betalingen in het kader van het eigenrisicodragerschap WGA en 

ZW-flex. De voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.

De voorziening persoonlijk levensfase budget (PLB) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO 

verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk levensfase budget 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.

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 eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De 

vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen 

op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De vordering op zorgverzekeraars is bepaald 

onder aftrek van aan het desbetreffende jaar toe te rekenen deel van de verwachte overfacturatie ten 

opzichte van de schadelastafspraken.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.

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

onder kortlopende schulden.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke veplichtingen die op balansdatum 

bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een 

uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 

voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 

nominale, danwel contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen af te wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 3%. Het effect van de 

discontering is € 69.000. Voorgaand jaar was de disconteringsvoet 3%.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken worden opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

De waardering van het onderhanden werk is gebaseerd op de huidige opbrengstwaarde. De productie 

van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's en 

DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de hiervoor 

bestemde voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
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Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Voorziening claims

Voorziening verlieslatende contracten

Overige personeelsvoorzieningen

Schulden

1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg  heeft een bedrijfsactiviteit overgedragen aan 

een derde partij. De hiertoe opgenomen voorziening voor verlieslatende contracten wordt gewaardeerd 

tegen nominale waarde en in drie jaar ten gunste van het resultaat gebracht. 

Dit betreft een voorziening voor in de toekomst te plegen uitgaven vanwege in 2018 en eerder door 

derden ingediende claims. Deze zijn gemaximeerd op het eigen risico. Een voorziening uit hoofde van 

claims wordt getroffen, wanneer het waarschijnlijk is dat VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg 

in een procedure zal worden veroordeeld. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering 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.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking 

genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan 

de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar 

toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel 

toegepast.

Dit betreft een voorziening voor in de toekomst te betalen personeelskosten die betrekking hebben op 

voorgaande jaren en betreft de de vooriening van jubilea, ORT en reorganisatie. De bepaling van de 

voorziening jubilea vindt plaats op basis van het personeelbestand, kosten jubilea en inschatting van de 

kans op het bereiken van het jubileum. De voorziening van de ORT is gebaseerd op een inschatting van 

de in de toekomst na te betalen onregelmatigheidstoeslag. De reorganisatievoorziening betreft een 

voorziening voor in de toekomst te plegen uitgaven van afvloeiïng van personeel.

De voorziening jubilea is gewaardeerd tegen contante waarde, de overige voorzieningen zijn 

gewaardeerd tegen nominale waarde.

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 (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de 

langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.
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Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Specifieke aandachtspunten omzet in de jaarrekening 2018

Inleiding

Toelichting (landelijke) onzekerheden jaarrekening 2018

De landelijke onzekerheden met betrekking tot de omzetverantwoording voor instellingen voor medisch 

specialistische zorg (ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s) zijn de afgelopen jaren verder verminderd. Sinds 

het jaar 2012 is sprake van landelijke onzekerheden rondom de omzetverantwoording. In 2014 zijn de 

risico’s drastisch afgenomen met de invoering van de vaststelling van de uitkomsten van het 

expertonderzoek naar de omzetverantwoording 2012 en 2013 en de vaststelling van transitiebedragen. 

In de daaropvolgende jaren zijn de risico’s verder verminderd.

De resterende in de jaarrekening 2018 van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten voor Stichting 

VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg hebben betrekking op:

1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2016;

2. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2017; 

3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar en 

afwikkeling oude jaren;

4. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten.

Bij de omzetbepaling van de DBC zorgproducten en overige zorgproducten heeft Stichting VieCuri 

Medisch Centrum voor Noord-Limburg de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd 

zoals opgenomen in paragraaf 1.4 van deze jaarrekening. Hierbij zijn de uitkomsten de “Handreiking 

Rechtmatigheidsonderzoek 2017 Medisch Specialistische Zorg” gevolgd.

De van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten in de jaarrekening 2018 zijn (inclusief de status 

hiervan) hierna toegelicht voor Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg:

1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2016

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg heeft begin 2018 over de uitkomsten van het 

zelfonderzoek 2016 finale overeenstemming 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 2017 opgenomen nuanceringen. 

2. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2017

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg heeft eind 2018 finale overeenstemming bereikt 

over de uitkomsten van het zelfonderzoek 2017. De definitieve nuanceringen (uitkomsten van micro en 

macro correcties in onderhandeling met de zorgverzekeraars hierover) zijn verwerkt in de jaarrekening 

2018.

3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar en 

afwikkeling oude jaren

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg heeft met de zorgverzekeraars voor 2018 

schadelastafspraken op basis van plafondafspraken inclusief staffelvergoeding boven het plafond 

gemaakt. Met een zorgverzekeraar is een aanneemsom overeengekomen. Toerekening van de 

schadelastafspraken aan het boekjaar 2018 heeft plaatsgevonden op basis van een beste schatting van 

het voortgangspercentage ultimo 2018 in lijn met de Handreiking omzetverantwoording, rekening 

houdend met de verwachte effecten van het rechtmatigheidsonderzoek 2018. Deze correcties zijn 

conform de Handreiking omzetverantwoording op de omzet 2018 in mindering gebracht en waar nodig 

verwerkt in de waardering van het onderhanden werk ultimo 2018. 

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. 

Met de zorgverzekeraars zijn oude schadelastjaren t/m 2015 definitief afgewikkeld. Eventuele 

consequenties zijn verwerkt in de jaarrekening 2018. Over 2016 zijn nog niet alle zorgverzekeraars 

definitief afgerekend. Daarmee bestaat hierover nog onzekerheid. Over 2017 hebben enkel nog 

voorlopige afrekeningen plaats gevonden.
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Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Opbrengsten

Kosten

Personele kosten

De kosten zijn bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering en toegerekend 

aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoals huur en operationele 

lease, worden niet in de balans opgenomen; de lasten die voortkomen uit betalingen zijn verantwoord 

onder de bedrijfskosten.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de 

periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op 

de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt 

het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door 

het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d.) worden de verwachte 

lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge 

van gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op 

of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. 

Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de 

periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen 

worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

De opbrengsten zorgprestaties bestaan uit de facturatie, de mutatie onderhanden werk en de nog te 

factureren omzet. Bij de omzetbepaling wordt rekening gehouden met de afspraken met de 

zorgverzekeraars. De overige opbrengsten zijn gebaseerd op aan derden gefactureerde of 

doorberekende bedragen voor geleverde goederen en diensten.

4. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

Met de Stafmaatschap Medisch Specialistisch Bedrijf VieCuri is nog geen definitieve afrekening gemaakt 

omtrent de beloning over het jaar 2018, welke door Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-

Limburg aan de Stafmaatschap Medisch Specialistisch Bedrijf VieCuri betaald dient te worden. Hierdoor 

zijn de opgenomen honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten nog onzeker. Dit kan naar 

verwachting van de Raad van Bestuur van Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg 

leiden tot niet-materiële, nagekomen baten of lasten.

Conclusie Raad van Bestuur

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 VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg op basis van de ons nu 

bekende feiten en omstandigheden.
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Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Pensioenen

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden 

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het 

dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de 

onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een 

ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de 

ontslagvergoeding opgenomen in een reorganisatievergoeding. Ontslagvergoedingen worden 

gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een 

verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens 

dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen 

worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 

verplichting af te wikkelen.

Ontslagvergoedingen

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg 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 VieCuri Medisch Centrum voor Noord-

Limburg. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij 

het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg 

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 hoort 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. 

De beleidsdekkingsgraad december 2018 bedroeg 101,3% (december 2017: 98,6%) en heeft betrekking 

op het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. In februari 2019 bedroeg de dekkingsgraad 100,8%. 

Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 128%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan 

uiterlijk in het jaar 2026 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 VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg 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 VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg heeft daarom alleen de 

verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling 

in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode 

waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de 

toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden, die op 

balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te 

verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid, wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde 

verplichting betreft de beste schatting  van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende 

verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken 

met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van 

verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
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Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.4 Grondslagen van segmentering

1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de 

wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

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.

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.

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg heeft geen verschillende activiteiten zoals 

bedoeld in de richtlijn RJ 655.410, waardoor geen segmentering is toegepast.
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Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Goodwill 0 35
Totaal immateriële vaste activa 0 35

Het verloop van de immateriële vaste activa in het verslagjaar is als volgt: 2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 35 106

Af: afschrijvingen goodwill 35 71

Boekwaarde per 31 december 0 35

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Terreinen 19.652 19.652

Bedrijfsgebouwen en terreinenvoorzieningen 110.330 116.832

Machines en installaties 45.542 50.579

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 13.468 17.058

Materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 3.091 2.163

Totaal materiële vaste activa 192.083 206.284

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt: 2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 206.284 208.687

Bij: investeringen 11.682 19.078

Subtotaal 217.966 227.765

Af: afschrijvingen 20.999 20.864

Af: desinvesteringen 4.884 617

Boekwaarde per 31 december 192.083 206.284

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 1.6.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 1.7. 

De afname van het investeringsniveau van € 7,4 mln wordt met name veroorzaakt doordat in 2017 een groot aantal renovatie- en 

bouwinvesteringen zijn afgerond.

De afschrijvingen zijn met € 0,1 mln toegenomen naar € 21,0 mln in 2018 in vergelijking met € 20,9 mln in 2017 door het hoge 

investeringsniveau in voorgaande jaren. Aanvullend wordt de ICT component in de investeringen groter, deze investeringen 

hebben een kortere afschrijvingsduur waardoor de afschrijvingslast stijgt.

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg heeft vastgesteld dat er geen omstandigheden of aanwijzingen zijn die 

doen vermoeden dat de boekwaarde van de materiële vaste activa niet terugverdiend zal worden. Derhalve is geen impairment aan 

de orde.

De desinvesteringen zijn gestegen van € 0,6 mln in 2017 naar € 4,9 mln in 2018. De stijging van € 4,3 mln wordt met name 

veroorzaakt door desinvesteringen in relatie tot de renovatie in Venlo.
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Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

3. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Medische middelen 2.582 2.724

Hulpmiddelen 45 46

Huishoudelijke middelen 72 46

Terrein- en gebouwgebonden kosten 1 0

Totaal voorraden 2.700 2.816

Toelichting:

4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's en DBC-zorgproducten

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Onderhanden projecten DBC's en DBC-zorgproducten gereguleerd segment 1.146 902

Onderhanden projecten DBC's en DBC-zorgproducten vrij segment 24.663 23.057

 25.809 23.959

Af: ontvangen voorschotten 20.521 21.684

Af: voorziening onderhanden werk 1.723 704

Totaal onderhanden werk 3.565 1.571

Toelichting:

Er is een voorziening opgenomen voor onzekerheden in de bepaling van de overfacturatie.

De opgenomen voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Op de voorraadwaardering is geen voorziening voor incourantie 

in mindering gebracht.

De ontvangen voorschotten betreft de van zorgverzekeraars ontvangen voorfinanciering onderhanden werk tegen integraal tarief. 

In 2018 is de bevoorschotting door de zorgverzekeraars met € 1,2 mln afgenomen.
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Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

5. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Vorderingen op debiteuren 36.497 27.946

Af: Terug te betalen schadelast zorgverzekeraars (overfacturatie) 2.634 6.876

Netto debiteuren stand 33.863 21.070

Overige vorderingen en overloop activa 2.679 1.260

Vooruitbetaalde bedragen 4.940 4.684

Totaal vorderingen en overlopende activa 41.482 27.014

Toelichting:

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Bankrekeningen 5.165 15.770

Kas 3 4

Totaal liquide middelen 5.168 15.774

Toelichting:

De positie terug te betalen schadelast aan de zorgverzekeraars (overfacturatie) wordt veroorzaakt door overschrijding van de 

plafondafspraken. Door een aantal zorgverzekeraars dient nog de definitieve schadelast posities vastgesteld te worden met 

betrekking tot 2018 en voorgaande jaren. 

De voorziening voor oninbaarheid in aftrek op de debiteuren bedraagt ultimo 2018 € 0,4 mln (2017: € 0,3 mln). Deze positie heeft 

betrekking op geschatte oninbare posities van handelsdebiteuren en onverzekerde patiënten.

De vorderingen op debiteuren is ultimo 2018 ten opzichte van ultimo 2017 toegenomen met € 8,5 mln. Dit heeft grotendeels 

betrekking op een vertraagde betaling van ingediende facturen door de zorgverzekeraar.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking en zijn direct opeisbaar. Met de bank is een overeenkomst tot verpanding gesloten. 

De vorderingen VGZ maken géén deel uit van de verpanding aan de bank.

Per 31 december 2018 bedraagt het rekening-courant krediet € 25 mln (31 december 2017: € 25 mln).

De toename van de vooruitbetaalde bedragen heeft met name betrekking op de prijsindexering van onderhoudscontracten.

De toename van de overige vorderingen en overloop activa van € 1,4 mln heeft met name betrekking op de afwikkeling van € 1,1 

mln van de nog te vorderen beschikbaarheidsbijdrage.
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Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

PASSIVA

7. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Kapitaal 495 495

Algemene reserves 64.283 59.748

Aandeel derden 430 333

Totaal eigen vermogen 65.208 60.576

Kapitaal Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

Het verloop is als volgt: € € € €

Kapitaal 495 0 0 495
Totaal kapitaal 495 0 0 495

Algemene reserves Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

Het verloop is als volgt: € € € €

Algemene reserves 59.748 4.535 0 64.283
Totaal algemene reserves 59.748 4.535 0 64.283

Aandeel derden Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

Het verloop is als volgt: € € € €

Aandeel derden 333 97 0 430
Totaal aandeel derden 333 97 0 430

Toelichting:

Het eigen vermogen stijgt met € 4,6 mln ten opzichte van 2017 door toevoeging van het resultaat van 2018.

17



Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

PASSIVA

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt: 1-jan-2018 31-dec-2018

€ € € € €

Persoonlijk levensfase budget 12.097 1.001 202 0 12.896

Langdurig zieken 908 1.244 752 0 1.400

Claims 1.009 800 68 504 1.237

Verlieslatende contracten 867 0 434 0 433

Overig personeel 2.514 597 597 27 2.487

Totaal voorzieningen 17.395 3.642 2.053 531 18.453

Toelichting:

9. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Langlopende schulden aan kredietinstellingen 114.999 126.548

Overige langlopende schulden 2.188 3.196

Totaal langlopende schulden 117.187 129.744

Het verloop is als volgt: 2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 143.252 140.713

Bij: nieuwe leningen 0 14.774

Af: aflossingen leaseverplichting 1.008 1.079

Af: aflossingen 12.530 11.156

Stand per 31 december  129.714 143.252

Af: aflossingsverplichting komend verslagjaar 12.527 13.508
Stand langlopende schulden per 31 december 117.187 129.744

Toelichting in welke mate (het totaal van) deze schulden als langlopend moet worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar), aflossingsverplichtingen 12.527 13.508

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar) 117.187 129.744

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 72.001 82.311

Toelichting:

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar toelichting 1.8 Geconsolideerd overzicht 

langlopende schulden per 31 december 2018. De aflossingsverplichtingen korter dan 1 jaar van € 12,5 mln zijn verantwoord onder 

de kortlopende schulden. In 2018 zijn geen nieuwe leningen aangetrokken of financial leaseverplichtingen aangegeaan. Er is geen 

sprake van herfinanciering van leningen.

De voorziening voor verlieslatende contracten is opgenomen vanwege de overdracht van een bedrijfsactiviteit.

De voorziening claims heeft betrekking op de verwachte claims uit het Eigen behoud Medirisk.

De voorziening voor langdurig zieken is in 2018 met name gestegen als gevolg van het stopzetten van de verzekering voor WGA 

en ZW. De verwachte kosten van WGA en ZW zijn onderdeel van deze voorziening.

De voorziening overig personeel heeft betrekking op te betalen personeelskosten, die betrekking hebben op voorgaande jaren. Het 

betreft hier met name toekomstige jubilea, ORT en kosten van een reorganisatie. De onttrekking is met name het gevolg van de 

afwikkeling van een reorganisatie, waarbij een aantal medewerkers boventallig zijn verklaard.

De voorziening persoonlijk levensfase budget bestaat uit de voorziening voor reguliere rechten alsmede uit de voorziening voor de 

specifieke leeftijdsgerelateerde overgangsregeling.

De opgenomen voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde met 

uitzondering van de voorziening voor jubilea en de specifieke leeftijdsgerelateerde overgangsregeling PLB die gewaardeerd zijn 

tegen contante waarde. De reorganisatievoorziening heeft een looptijd korter dan een jaar.
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1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

PASSIVA

10. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Crediteuren 11.338 12.810

Aflossingsverplichting langlopende schulden 12.527 13.508

Belastingen en sociale premies 6.381 5.573

Schulden terzake pensioenen 199 344

Nog te betalen salarissen 685 815

Vakantiegeld 4.473 4.291

Vakantiedagen 1.805 1.879

Nog te betalen intrest 1.576 1.719

Overige kortlopende schulden 5.166 4.840

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 44.150 45.779

Toelichting:

11. Niet uit balans blijkende regelingen

De in 2018 ontvangen facturen welke betrekking hebben op 2019 hebben een waarde van € 5,4 mln. Al deze facturen hebben een 

looptijd korter dan 1 jaar.

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane verplichtingen bedraagt voor het komende jaar € 18,0 mln, voor de komende 5 jaar

€ 5,7 mln en daarna € 1,2 mln.

Op de registergoederen, zijnde ziekenhuis met ondergrond en verdere toebehoren van de locatie Venlo en Venray, is een 

hypotheek gevestigd als onderdeel van de overeenkomst gedeelde zekerheid bank, WfZ en de Nederlandse Staat. Op de roerende 

goederen is een pandrecht gevestigd als onderdeel van de genoemde overeenkomst gedeelde zekerheid.

De aangegane 3%-obligo-verplichting i.h.k.v. borgstelling naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector houdt in dat bij onvoldoende 

eigen middelen in relatie tot garantieverplichtingen, het WfZ een verplichte deelnemersbijdrage kan eisen van maximaal 3% van de 

uitstaande garanties (=de geborgde leningen) van de instelling.

De aangegane verplichtingen inzake huur-, lease- en serviceovereenkomsten 2018 en verder bedragen per balansdatum 31 

december 2018 € 15,9 mln. Hiervan heeft € 9,0 mln een looptijd korter dan een jaar en € 1,2 mln een looptijd langer dan 5 jaar. De 

overige verplichtingen van € 5,7 mln hebben een looptijd langer dan 1 jaar en korter dan 5 jaar.

De aangegane verplichtingen van de investeringsprojecten waarvoor nog geen factuur is ontvangen bedraagt € 3,6 mln, deze 

hebben tevens een looptijd korter dan 1 jaar. Er zijn geen lopende verplichtingen van investeringsprojecten met een looptijd langer 

dan 1 jaar. 

De kortlopende schulden en overlopende passiva zijn in 2018 met € 1,6 mln afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door de 

afname van de crediteurenpositie met € 1,5 mln in verband met de gedeeltelijke afwikkeling honorariumafspraken 2018 met het 

MSB. De aflossingsverplichting langlopende schulden is afgenomen met € 1,0 mln in verband met het aflossen van een lening.

De belastingen en sociale premies zijn toegenomen met € 0,8 mln. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door nog af te wikkelen 

posities mbt de ziektekostenverzekering.
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1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

PASSIVA

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te 

vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het 

macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg, 

respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere 

sectoren kan een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit 

(NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling 

vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling 

vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het 

opvolgend jaar is gecommuniceerd.

Voor 2018 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op € 21.649,7 miljoen (prijsniveau 2017).

Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2018. Stichting 

VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het 

macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot 

uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2018.
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1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Kosten van

concessies,

Kosten op- vergunningen Kosten van Vooruitbe-

richting en en rechten van goodwill die talingen op

uitgifte van Kosten van intellectuele van derden is immateriële Totaal

aandelen ontwikkeling eigendom verkregen activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2018

- Aanschafwaarde 0 0 0 355 0 355

- Cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 320 0 320

  

Boekwaarde per 1 januari 2018 0 0 0 35 0 35

Mutaties in het boekjaar

- Afschrijvingen 0 0 0 35 0 35

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 -35 0 -35

Stand per 31 december 2018

- Aanschafwaarde 0 0 0 355 0 355

- Cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 355 0 355

Boekwaarde per 31 december 2018 0 0 0 0 0 0

Afschrijvingspercentage 0% 0% 0% 20% 0%
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1.7 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

Bedrijfs- middelen, uitvoering en

gebouwen en technische en vooruitbetalingen

terrein- Machines en administratieve op materiële Totaal

Terreinen voorzieningen installaties uitrusting vaste activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2018

- Aanschafwaarde 19.652 244.397 170.578 42.119 2.163 478.909

- Cumulatieve afschrijvingen 0 127.565 119.999 25.061 0 272.625

 

Boekwaarde per 1 januari 2018 19.652 116.832 50.579 17.058 2.163 206.284

Mutaties in het boekjaar

- Investeringen 0 7.424 2.346 984 928 11.682

- Afschrijvingen 0 9.040 7.384 4.575 0 20.999

- Desinvesteringen

  Aanschafwaarde 0 19.311 81 0 0 19.392

  Cumulatieve afschrijvingen 0 14.428 80 0 0 14.508

  Per saldo 0 4.883 1 0 0 4.884

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 -6.499 -5.039 -3.591 928 -14.201

Stand per 31 december 2018

- Aanschafwaarde 19.652 232.510 172.843 43.103 3.091 471.199

- Cumulatieve afschrijvingen 0 122.177 127.303 29.636 0 279.116

Boekwaarde per 31 december 2018 19.652 110.333 45.540 13.467 3.091 192.083

Afschrijvingspercentage 0% 2,5%-10% 5%-10% 10%-20% 0%
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1.8   GECONSOLIDEERD OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2018

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening
Werke-

lijke rente

Restschuld 

31 december 

2017

Nieuwe 

leningen in 

2018

Aflossing 

in 2018

Restschuld 

31 december 

2018

Restschuld over 5 

jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2018

Aflossings-

wijze

Aflossing in 

2019
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

ABP 1993 13.613 30 Onderhandse lening 2,300% 2.723 0 454 2.269 0 5 Lineair 454 Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958.

BNG 2014 1.134 10 Onderhandse lening 1,230% 794 0 113 681 113 6 Lineair 113 Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958.

BNG 2001 4.084 24 Onderhandse lening 5,000% 1.361 0 170 1.191 340 7 Lineair 170 Waarborgfonds voor de zorgsector

BNG 2001 4.084 24 Onderhandse lening 5,000% 1.361 0 170 1.191 340 7 Lineair 170 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2001 2.723 24 Onderhandse lening 3,770% 908 0 113 794 227 7 Lineair 113 Waarborgfonds voor de zorgsector

BNG 2003 6.800 20 Onderhandse lening 4,980% 2.040 0 340 1.700 0 5 Lineair 340 Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958.

BNG 2003 5.000 20 Onderhandse lening 4,980% 1.500 0 250 1.250 0 5 Lineair 250 Waarborgfonds voor de zorgsector

BNG 2003 6.100 18 Onderhandse lening 4,980% 1.356 0 339 1.017 0 3 Lineair 339 Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958.

NWB 2006 2.500 23 Lening NWB 4,100% 2.500 0 0 2.500 2.500 11 Fixe ** 0 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2007 2.000 20 Lening NWB 4,380% 2.000 0 0 2.000 2.000 9 Fixe 0 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2007 2.500 25 Lening NWB 4,595% 1.500 0 100 1.400 900 14 Lineair 100 Waarborgfonds voor de zorgsector

BNG 2008 2.100 30 Onderhandse lening 4,849% 2.100 0 0 2.100 2.100 20 Fixe 0 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2009 10.000 20 Lening NWB 4,955% 6.000 0 500 5.500 3.000 11 Lineair 500 Waarborgfonds voor de zorgsector

ASN 2009 10.000 20 Lening ASN 4,200% 6.000 0 500 5.500 3.000 11 Lineair 500 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2010 10.000 20 Lening NWB 3,460% 6.500 0 500 6.000 3.500 12 Lineair 500 Waarborgfonds voor de zorgsector

Rabobank 2012 10.000 20 Lening Rabobank 4,400% 7.000 0 500 6.500 4.000 14 Lineair 500 Hypotheekgever en pandrechtgever

NWB 2012 10.000 20 Lening NWB 2,980% 7.500 0 500 7.000 4.500 14 Lineair 500 Waarborgfonds voor de zorgsector

Rabobank 2013 10.000 10 Lening Rabobank 3,850% 5.000 0 1.000 4.000 0 4 Lineair 1.000 Hypotheekgever en pandrechtgever

De Lage Landen 2013 3.864 10 Lening De Lage Landen 4,150% 2.344 0 381 1.963 0 5 Annuïtair 397 Geen zekerheden verstrekt

BNG 2014 3.719 10 Lening BNG 3,820% 2.705 0 338 2.367 676 5 Lineair 338 Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958.

BNG 2014 4.976 11 Lening BNG 3,840% 3.619 0 452 3.167 905 6 Lineair 452 Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958.

BNG 2014 2.844 8 Lening BNG 3,600% 1.778 0 356 1.422 0 4 Lineair 356 Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958.

Nationale Nederlanden 2014 10.000 20 Lening ING 2,630% 8.500 0 500 8.000 5.500 16 Lineair 500 Waarborgfonds voor de zorgsector

Rabobank 2014 10.000 20 Lening Rabobank 3,350% 8.000 0 500 7.500 5.000 16 Lineair 500 Hypotheekgever en pandrechtgever

AEGON 2015 10.000 20 Lening AEGON 1,020% 9.000 0 500 8.500 6.000 17 Lineair 500 Waarborgfonds voor de zorgsector

Nationale Nederlanden 2015 5.000 20 Lening Nationale Nederlanden 1,470% 4.500 0 250 4.250 3.000 17 Lineair 250 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2007 10.200 20 Lening NWB 4,347% 9.563 0 319 9.244 7.650 9 * 319 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 1998 4.000 20 Lening NWB 4,969% 1.000 0 1.000 0 0 0 Lineair 0 Waarborgfonds voor de zorgsector

Rabobank 2016 10.000 10 Lening Rabobank 2,510% 9.000 0 500 8.500 6.000 8 * 500 Hypotheekgever en pandrechtgever

Rabobank 2016 9.900 10 Lening Rabobank 1,850% 9.405 0 495 8.910 6.435 8 * 495 Hypotheekgever en pandrechtgever

Rabobank 2017 12.500 10 Lening Rabobank 1,800% 12.500 0 1.389 11.111 4.167 9 Lineair 1.389 Hypotheekgever en pandrechtgever

Subtotaal 140.056 0 12.530 127.526 71.854 11.546

Herfinanciering 0 0

Totaal leningen 140.056 0 12.530 127.526 71.854 11.546

Siemens 2014 3.347 10 Lease Siemens 5,000% 1.736 0 265 1.471 148 6 Lineair 265 Pandrecht geleasde apparatuur

Dell 2017 2.150 2 Lease Dell 0,000% 1.433 0 716 717 0 1 Lineair 717 Pandrecht geleasde apparatuur

CHG 2017 124 1 Lease CHG 0,000% 27 0 27 0 0 0 Lineair 0 Pandrecht geleasde apparatuur

Totaal langlopende schulden 143.252 0 13.538 129.714 72.001 12.527

*De helft lineair en het restant bij einde looptijd

** (geen aflossing)
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1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

o    

   

o       

o       

12. Opbrengsten zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 250.428 234.757

Overige Zorgprestaties 7.774 8.214

Totaal 258.202 242.971

13. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) 2.612 2.440

Beschikbaarheidsbijdragen opleidingen 8.160 7.729

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 133 118

Totaal 10.905 10.287

14. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Overige opbrengsten 24.005 23.597

(waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed)

Toelichting:

Toelichting op de omzet bij noot 12 van de geconsolideerde resultatenrekening over 2018:

Bepaling prognose schadelast

De schadelastprognose is berekend op basis van de in 2018 gefactureerde en de per 31 december 2018 openstaande DOT trajecten. De 

openstaande zorgtrajecten per 31 december 2018 zijn gewaardeerd op basis van de prijzen van afgeleide DOT zorgproducten van de in 2018 

gerealiseerde zorgactiviteiten binnen deze trajecten. Wat betreft de schadelastprognose voor 2018 is gebruik gemaakt van de gecertificeerde 

grouper van Performation. Per verzekeraar is het voortgangspercentage (ten opzichte van de realisatie schadelast in 2018) berekend om vast 

te stellen welk deel in 2019 naar verwachting gefactureerd zal worden.  

Hierna volgt een uitwerking van de risico’s en onzekerheden die in dit traject zijn geïdentificeerd en de wijze waarop hiermee in de uitwerking 

mee om is gegaan:

In de uitwerking van de omzetverantwoording 2018 is de Handreiking Omzetverantwoording MSZ 2014 gevolgd, waarbij de gevolgen voor 

schadelastjaar 2018 eveneens zijn vertaald.         

Met de zes (representerende) zorgverzekeraars VGZ, CZ, Zilveren Kruis, Menzis, DSW en Multizorg zijn voor 2018 contractuele 

schadelastafspraken gemaakt. Dit betreffen de DOT-zorgproducten en overige zorgproducten met een openingsdatum na 1 januari 2018.

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg hanteert een gecertificeerd prognosemodel van Performation. Hierop heeft 

Deloitte in 2017 een assurance rapport "IT-audit OHW-grouper" uitgebracht en in 2018 een ISAE 3402 type II verklaring en is middels dit 

document positief gerapporteerd over de volledigheid en juistheid van de afleiding van de zorgproducten. 

De gehanteerde prognose methode is in 2018 consistent vanwege de historie van twee opeenvolgende jaren met eenzelfde registratie. 

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg heeft ter validatie het voortgangspercentage in verschillende maanden getoetst op 

de uitkomsten voor de prognose. Tevens zijn de uitkomsten aangesloten met de werkelijke facturatie. De uitkomsten gaven een stabiel 

patroon zonder materiële verschillen.

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg heeft op basis van de uitgevoerde impact-analyse, evaluatie van uitkomsten van 

materiële controles en de uitkomsten van de interne controles op DBC-declaraties voorlopig geconcludeerd dat sprake is van risico’s, 

maar dat deze risico’s (grotendeels) worden afgedekt door de gemaakte afspraken met zorgverzekeraars en de  overschrijdingen daarvan.

De overige opbrengsten bestaan voornamelijk uit restaurantopbrengsten, parkeergelden, verhuur onroerend goed en bijbehorende 

dienstverleningsovereenkomsten, detacheringen Stafmaatschap, door andere instellingen gehuurd personeel en andere diensten.
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1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018

BEDRIJFSLASTEN

15. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Lonen en salarissen 98.615 95.916

Sociale lasten 14.582 13.925

Pensioenpremie 8.528 8.147

Overige personeelskosten 8.558 7.404

Subtotaal 130.283 125.392

Personeel niet in loondienst 6.642 4.971
Totaal personeelskosten 136.925 130.363

Toelichting:

2018 2017

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden
Stichting VieCuri Medisch Centrum Noord-Limburg 2.014 1.988

Toelichting:

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Afschrijvingen:

Immateriële vaste activa 35 71

Materiële vaste activa 20.999 20.864

Subtotaal afschrijvingen 21.034 20.935

Desinvesteringen 4.884 617

Totale afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 25.918 21.552

17. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 35.388 34.217

Toelichting:

De lonen inclusief sociale lasten en pensioenen stijgen met € 3,7 mln. Dit wordt veroorzaakt doordat de gemiddelde formatie 26 fte hoger is dan 

in 2017, de cao ontwikkeling (2,0%), anciënniteit en stijging van sociale lasten en pensioenpremies. De overige personeelskosten stijgen met € 

1,1 mln wat voornamelijk veroorzaakt wordt door hogere opleidings- en ontwikkelingskosten van het personeel. De kosten voor personeel niet 

in loondienst stijgen met € 1,7 mln door de inzet van externen op voornamelijk ondersteunende functies.

De basis van de berekening voor het gemiddeld aantal personeelsleden vormt het werkelijk aantal geregistreerde contracten in het 

personeelsmanagement systeem. Het maandelijks gemiddelde wordt berekend op basis van maandelijkse begin- en eindstand. Voor het 

jaartotaal worden de maandelijkse gemiddelden weer uitgemiddeld.

De kostenstijging in 2018 van € 1,2 mln is een resultaat van nagekomen kosten en afspraken over eerdere jaren en door nieuwe afspraken 

over 2018.
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1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018

BEDRIJFSLASTEN

18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 5.033 4.959

Algemene kosten 7.007 7.907

ICT gerelateerde kosten 9.229 9.246

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 58.584 54.944

Onderhoud en energiekosten 5.019 4.774

Huur en leasing 521 487

Dotaties voorzieningen 244 194

Totaal bedrijfskosten 85.637 82.511

Toelichting:

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Rentebaten 0 0

Rentelasten -4.557 -4.762

Totaal financiële baten en lasten -4.557 -4.762

Toelichting:

20. Belastingen

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Vennootschapsbelasting 55 59

Toelichting:

Enkele tot de consolidatiestructuur behorende ondernemingen zijn niet vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting. De belasting over het 

resultaat wordt berekend met inachtneming van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

De algemene kosten zijn in 2018 € 0,9 mln lager dan in 2017 door daling van voornamelijk advieskosten en uitbestede werkzaamheden. De 

patiënt- en bewonersgebonden kosten zijn € 3,6 mln hoger in 2018 door onder andere hogere aantallen toedieningssystemen, katheters en 

sondes en door groei van de inzet van dure geneesmiddelen. De energiekosten zijn in 2018 € 0,2 mln hoger dan in 2017. 

De rentelasten dalen met € 0,2 mln doordat in 2018 voor € 13,5 mln aan langlopende schulden regulier zijn afgelost.
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1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018

BEDRIJFSLASTEN

21. Wet normering topinkomens (WNT)

A.G.M. van 

Rossum MBA

IJ.C. Schouten

Functiegegevens Voorzitter RvB Lid RvB

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Deeltijdfactor in fte 1,0 1,0

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000                189.000                

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 177.539                176.952                

Beloningen betaalbaar op termijn 11.461                  11.448                  

Subtotaal 189.000                188.400                

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag nvt nvt

Totale bezoldiging 189.000                188.400                

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling nvt nvt

Toelichting:

1. Bezoldiging topfunctionarissen

De Raad van Bestuur is tweehoofdig met een voorzitter.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking.

bedragen x € 1

De bezoldiging van de Raad van Bestuur past binnen de kaders van de WNT. Mevrouw Van Rossum en de heer Schouten waren in 2018 op 

basis van een dienstverband bij Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg werkzaam.

Conform de statuten kent de stichting een tweeledig bestuursmodel, waarbinnen de Raad van Bestuur met inachtneming van de rol van de 

Raad van Toezicht is belast met de besturing van de organisatie.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording 

is opgesteld op basis van de volgende op Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg van toepassing zijnde regelgeving.

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg is € 189.000. Dit geldt naar rato van de duur 

en/of omvang van het dienstverband.

Bezoldiging

De Raad van Toezicht van Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg heeft de bezoldigingsklasse indeling bepaald op klasse V. 

De hierbij behorende normatieve maximale bedragen zijn voor 2018 bepaald op: Raad van Bestuur € 189.000; voorzitter Raad van Toezicht € 

28.350 (15% van de WNT norm); lid Raad van Toezicht € 18.900 (10% van de WNT norm). Voor verdere toelichting op de bezoldiging van de 

twee bestuurders in 2018 zie voorgaande passages.
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1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018

BEDRIJFSLASTEN

ir. B.E. Dijkhuizen prof. dr. M.J. 

Heineman

ir. P.J.J.G. 

Nabuurs

Voorzitter RvT Vice-voorzitter 

RvT

Lid RvT

1/1 - 31/12 1/11 - 31/12 1/1 - 31/12

21.480 2.803 14.320 

28.350 3.159 18.900 

nvt nvt nvt

nvt nvt nvt

nvt nvt nvt

drs. R.J.H. Steuns dr. M. Chatrou

Lid RvT Lid RvT

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

14.320 14.820 

18.900 18.900 

nvt nvt

nvt nvt

nvt nvt

Naam Nevenfuncties

ir. B.E. Dijkhuizen

M.J. Heineman

ir. P.J.J.G. Nabuurs

drs. R.J.H. Steuns

mw. dr. M. Chatrou 

Toelichting:

Aanvang en einde functievervulling in 2018

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2018

De WNT opstelling voor deze leden is gelijk aan de bezoldiging opstelling zoals hierboven weergegeven.

Lid bestuur COmON Foudation / Lid bestuur Commonland / Voorzitter bestuur Wij land

Financieel directeur Bakeplus Holding B.V.

Voorzitter RvB Kempenhaeghe / Lid bestuur NVZ en BAC O&O / Lid bestuur RINO-Zuid en 

afgevaardigde in vLOGO bestuur / Lid Raad van Toezicht Amarant

De honorering van de Raad van Toezicht past binnen de kaders van de WNT, aangezien de Raad van Toezicht leden vallen onder de definitie 

van het begrip topfunctionaris ingevolge de WNT.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Geen nevenfuncties

Voorzitter Raad van Commissarissen Neptunus B.V. / Lid Investeringscommissie Directe 

Investeringen van PPM Oost / Voorzitter STAK Curfs Logistics / Voorzitter Raad van 

Commissarissen KWH / Voorzitter Benchmark Commissie Borssele

Totale bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldingingsmaximum

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldingingsmaximum

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

1b. Toezichthoudende topfunctionarissen

Functiegegevens

bedragen x € 1
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1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018

BEDRIJFSLASTEN

22. Honoraria accountant 2018 2017

(bedragen x € 1) € €

De honoraria van de accountant over 2018 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 148.830 155.576

2 Overige controlewerkzaamheden 0 38.673

3 Fiscale advisering 2.054 0

4 Niet controle-diensten 333 2.623

Totaal honoraria accountant 151.217 196.872

23. Transacties met verbonden partijen

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

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 21.

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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1.10   ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-18 31-dec-17

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 0 35

Materiële vaste activa 2 67.701 75.759

Financiële vaste activa 3 500 500

Totaal vaste activa 68.201 76.294

Vlottende activa

Voorraden 4 2.435 2.551

5 3.550 1.571

Debiteuren en overige vorderingen 6 143.402 134.621

Liquide middelen 7 4.727 15.515

Totaal vlottende activa 154.114 154.258

Totaal activa 222.315 230.552

Ref. 31-dec-18 31-dec-17

PASSIVA € €

Eigen vermogen 8

Kapitaal 24 24

Algemene reserves 46.157 41.725

Totaal eigen vermogen 46.181 41.749

Voorzieningen 9 18.453 17.395

Langlopende schulden 10 114.806 126.795

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva 11 42.875 44.613

42.875 44.613

Totaal passiva 222.315 230.552

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's en DBC 

zorgproducten
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1.11  ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2018

Ref. 2018 2017

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 13 250.432 235.227

Subsidies 14 10.904 10.286

Overige bedrijfsopbrengsten 15 27.304 27.107

Som der bedrijfsopbrengsten 288.640 272.620

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 136.478 129.943

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 17 25.759 21.408

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 18 35.263 34.094

Overige bedrijfskosten 19 82.151 79.255

Som der bedrijfslasten 279.651 264.700

BEDRIJFSRESULTAAT 8.989 7.920

Financiële baten en lasten 20 -4.557 -4.756

RESULTAAT VERSLAGJAAR  4.432 3.164

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2018 2017

€ €

Toevoeging algemene reserves 4.432 3.164
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1.12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk 

aan de grondslagen die worden vermeld in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.
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1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt : 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Goodwill 0 35
Totaal immateriële vaste activa 0 35

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt: 2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 35 106

Af: afschrijvingen 35 71

Boekwaarde per 31 december 0 35

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Terreinen 816 816

Bedrijfsgebouwen en terreinenvoorzieningen 16.073 17.247

Machines en installaties 34.291 38.521

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 13.430 17.012

Materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 3.091 2.163

Totaal materiële vaste activa 67.701 75.759

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt: 2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 75.759 81.155

Bij: investeringen 4.064 7.103

Af: afschrijvingen 11.850 11.990

Af: desinvesteringen 272 509

Boekwaarde per 31 december 67.701 75.759

Toelichting:

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

1.14.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 1.15.

De afname van het investeringsniveau van € 3,0 mln wordt met name veroorzaakt doordat in 2017 en voorgaande jaren een groot 

aantal renovatie- en bouwinvesteringen zijn afgerond.

De afschrijvingen zijn met € 0,1 mln afgenomen naar € 11,9 mln in 2018 in vergelijking met € 12,0 mln in 2017.

De desinvesteringen zijn gedaald van € 0,5 mln in 2017 naar € 0,3 mln in 2018. In 2018 zijn er enkele activa gedesinvesteerd in 

verband met stoppen bedrijfsactiviteiten. 
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1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

3. Financiële vaste activa 

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Lening groepsmaatschappijen 500 500

Totaal financiële vaste activa 500 500

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 500 500

Boekwaarde per 31 december 500 500

Toelichting:

4. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Medische middelen 2.317 2.459

Hulpmiddelen 45 46

Huishoudelijke middelen 72 46

Terrein- en gebouwgebonden kosten 1 0

Totaal voorraden 2.435 2.551

Toelichting:

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's en DBC-zorgproducten

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Onderhanden projecten DBC's en DBC-zorgproducten gereguleerd segment 1.146 902

Onderhanden projecten DBC's en DBC-zorgproducten vrij segment 24.648 23.057

25.794 23.959

Af: ontvangen voorschotten 20.521 21.684

Af: voorziening onderhanden werk 1.723 704

Totaal onderhanden werk 3.550 1.571

Toelichting:

De opgenomen voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Op de voorraadwaardering is geen voorziening voor 

incourantie in mindering gebracht.

De ontvangen voorschotten betreft de van zorgverzekeraars ontvangen voorfinanciering onderhanden werk tegen integraal tarief. 

In 2018 is de bevoorschotting door de zorgverzekeraars met € 1,2 mln afgenomen.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 1.16. 

De lening op groepsmaatschappijen betreft een in 2013 verstrekte lening van € 0,5 mln aan een tot de consolidatiestructuur 

behorende stichting. Het rentepercentage is gelijk aan het 1-maands Euribor met een opslag van 1,25%.

Er is een voorziening opgenomen voor onzekerheden in de bepaling van de overfacturatie.
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1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

6. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Vorderingen op debiteuren 35.884 27.553

Af: Terug te betalen schadelast zorgverzekeraars (overfacturatie) 2.636 6.876

Netto debiteuren stand 33.248 20.677

Vorderingen op groepsmaatschappijen 102.466 107.962

Overige vorderingen en overloop activa 2.746 1.297

Vooruitbetaalde bedragen 4.942 4.685

Totaal vorderingen en overlopende activa 143.402 134.621

Toelichting:

7. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Bankrekeningen 4.726 15.515

Kas 1 0

Totaal liquide middelen 4.727 15.515

Toelichting:

De voorziening voor oninbaarheid in aftrek op de debiteuren bedraagt ultimo 2018 € 0,4 mln (2017: € 0,3 mln). Deze positie heeft 

betrekking op geschatte oninbare posities van handelsdebiteuren en onverzekerde patiënten.

De vorderingen op debiteuren is ultimo 2018 ten opzichte van ultimo 2017 toegenomen met € 8,3 mln. Dit heeft grotendeels 

betrekking op een vertraagde betaling van ingediende facturen door de zorgverzekeraar.

De positie terug te betalen schadelast aan de zorgverzekeraars (overfacturatie) wordt veroorzaakt door overschrijding van de 

plafondafspraken. Door een aantal zorgverzekeraars dient nog de definitieve schadelast posities vastgesteld te worden met 

betrekking tot de jaren 2018 en voorgaande jaren.

De toename van de vooruitbetaalde bedragen heeft met name betrekking op de prijsindexering van onderhoudscontracten.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking en zijn direct opeisbaar. Met de bank is een overeenkomst tot verpanding gesloten. 

De vorderingen VGZ maken géén deel uit van de verpanding aan de bank.

Per 31 december 2018 bedraagt het rekening-courant krediet € 25 mln (31 december 2017: € 25 mln).

De toename van de overige vorderingen en overloop activa van € 1,4 mln heeft met name betrekking op de afwikkeling van € 1,1 

mln van de nog te vorderen beschikbaarheidsbijdrage.
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1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

PASSIVA

8. Eigen vermogen

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Kapitaal 24 24

Algemene reserves 46.157 41.725
Totaal eigen vermogen 46.181 41.749

Kapitaal Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

Het verloop is als volgt: € € € €

Kapitaal 24 0 0 24
Totaal kapitaal 24 0 0 24

Algemene reserves Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

1-jan-2018 bestemming mutaties 31-dec-2018

Het verloop is als volgt: € € € €

Algemene reserves 41.725 4.432 0 46.157
Totaal algemene reserve 41.725 4.432 0 46.157

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2018

en resultaat over 2018

De specificatie is als volgt:

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:   

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg 46.181 4.432

Stichting Ziekenhuis Venlo 12.403 0

Stichting Sint Elisabeth Ziekenhuis 6.020 0

Stichting VieCuriVitaal (enkelvoudig) 176 104

Apotheek VieCuriVitaal B.V. 235 8

Vitaal Thuisdialyse B.V. (51%) 447 100

Eliminaties B.V.'s begrepen in eigen vermogen Stichting VieCuri MC en VieCuriVitaal -684 -109

64.778 4.535

Aandeel derden 430 97

Totaal groepsvermogen 65.208 4.632

Toelichting:

Voor een nadere toelichting op het geconsolideerde eigen vermogen wordt verwezen naar toelichting 1.5.7 Eigen vermogen.
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1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

PASSIVA

9. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt: 1-jan-2018 31-dec-2018

€ € € € €

Persoonlijk levensfase budget 12.097 1.001 202 0 12.896

Langdurig zieken 908 1.244 752 0 1.400

Claims 1.009 800 68 504 1.237

Verlieslatende contracten 867 0 434 0 433

Overig personeel 2.514 597 597 27 2.487

Totaal voorzieningen 17.395 3.642 2.053 531 18.453

Toelichting:

10. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Langlopende schulden aan kredietinstellingen 112.618 124.794

Overige langlopende schulden 2.188 2.001

Totaal langlopende schulden 114.806 126.795

Het verloop is als volgt: 2018 2017

€ €

Stand per 1 januari 139.736 136.598

Bij: nieuwe leningen 0 14.774

Af: aflossingen leaseverplichtingen 1.008 1.078

Af: aflossingen 11.962 10.558

Stand per 31 december  126.766 139.736

Af: aflossingsverplichting komend verslagjaar 11.960 12.941
Stand langlopende schulden per 31 december 114.806 126.795

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar), aflossingsverplichtingen 11.960 12.941

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar) 114.806 126.795

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 71.888 81.630

Toelichting:

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar toelichting 1.17 Enkelvoudig overzicht langlopende 

leningen per 31 december 2018. De aflossingsverplichtingen korter dan 1 jaar van € 12,0 mln zijn verantwoord onder de 

kortlopende schulden.

De opgenomen voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter. Voor een nadere toelichting op de voorzieningen 

wordt verwezen naar toelichting 1.5.8 Voorzieningen.
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1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

PASSIVA

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-dec-18 31-dec-17

€ €

Crediteuren 11.538 12.422

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 11.960 12.941

Belastingen en sociale premies 5.669 5.596

Schulden terzake pensioenen 196 342

Nog te betalen salarissen 685 815

Vakantiegeld 4.471 4.290

Vakantiedagen 1.805 1.878

Nog te betalen intrest 1.564 1.705

Overige kortlopende schulden 4.987 4.624

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 42.875 44.613

Toelichting:

12. Niet in de balans opgenomen regelingen

Toelichting:

De kortlopende schulden en overlopende passiva zijn in 2018 met € 1,7 mln afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door de 

gedeeltelijke afwikkeling honorariumafspraken 2018 met het MSB. In de positie crediteuren 2018 is een bedrag opgenomen van € 

0,3 mln aan intercompany crediteuren. De aflossingsverplichting langlopende schulden is afgenomen met € 1,0 mln in verband met 

het aflossen van een lening.

Voor een nadere toelichting op de niet in de balans opgenomen regelingen wordt verwezen naar toelichting 1.5.11 Niet in de 

balans opgenomen regelingen.
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1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 

Kosten van

concessies,

Kosten op- vergunningen Kosten van Vooruitbe-

richting en en rechten van goodwill die talingen op

uitgifte van Kosten van intellectuele van derden is immateriële Totaal

aandelen ontwikkeling eigendom verkregen activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2018

- Aanschafwaarde 0 0 0 355 0 355

- Cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 320 0 320

  

Boekwaarde per 1 januari 2018 0 0 0 35 0 35

Mutaties in het boekjaar

- Afschrijvingen 0 0 0 35 0 35

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 -35 0 -35

Stand per 31 december 2018

- Aanschafwaarde 0 0 0 355 0 355

- Cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 355 0 355

Boekwaarde per 31 december 2018 0 0 0 0 0 0

Afschrijvingspercentage 0% 0% 0% 20% 0%

39



Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

1.15 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

Bedrijfs- middelen, uitvoering en

gebouwen en technische en vooruitbetalingen

terrein- Machines en administratieve op materiële Totaal

Terreinen voorzieningen installaties uitrusting vaste activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2018

- Aanschafwaarde 816 23.679 100.703 41.984 2.163 169.345

- Cumulatieve afschrijvingen 0 6.432 62.182 24.972 0 93.586

 

Boekwaarde per 1 januari 2018 816 17.247 38.521 17.012 2.163 75.759

Mutaties in het boekjaar

- Investeringen 0 0 2.151 985 928 4.064

- Afschrijvingen 0 902 6.381 4.567 0 11.850

- Desinvesteringen

  Aanschafwaarde 0 788 54 0 0 842

  Cumulatieve afschrijvingen 0 516 54 0 0 570

  Per saldo 0 272 0 0 0 272

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 -1.174 -4.230 -3.582 928 -8.058

Stand per 31 december 2018

- Aanschafwaarde 816 22.891 102.800 42.969 3.091 172.567

- Cumulatieve afschrijvingen 0 6.818 68.509 29.539 0 104.866

Boekwaarde per 31 december 2018 816 16.073 34.291 13.430 3.091 67.701

 

Afschrijvingspercentage 0% 2,5%-10% 5%-10% 10%-20% 0%
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1.16 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Vorderingen

op participan-

ten en op maat- Vordering op 

schappijen waar grond van

in wordt Overige compensa- Overige

Deelnemingen deelgenomen effecten tieregeling vorderingen Totaal

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2018 0 0 0 0 500 500

Boekwaarde per 31 december 2018 0 0 0 0 500 500
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1.17   ENKELVOUDIG OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2018

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening
Werke-

lijke rente

Restschuld 

31 december 

2017

Nieuwe 

leningen in 

2018

Aflossing 

in 2018

Restschuld 

31 december 

2018

Restschuld over 5 

jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2018

Aflossings-

wijze

Aflossing in 

2019
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

BNG 2001 4.084 24 Onderhandse lening 5,000% 1.361 0 170 1.191 340 7 Lineair 170 Waarborgfonds voor de zorgsector

BNG 2001 4.084 24 Onderhandse lening 5,000% 1.361 0 170 1.191 340 7 Lineair 170 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2001 2.723 24 Onderhandse lening 3,770% 908 0 113 794 227 7 Lineair 113 Waarborgfonds voor de zorgsector

BNG 2003 6.800 20 Onderhandse lening 4,980% 2.040 0 340 1.700 0 5 Lineair 340 Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958.

BNG 2003 5.000 20 Onderhandse lening 4,980% 1.500 0 250 1.250 0 5 Lineair 250 Waarborgfonds voor de zorgsector

BNG 2003 6.100 18 Onderhandse lening 4,980% 1.356 0 339 1.017 0 3 Lineair 339 Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958.

NWB 2006 2.500 23 Lening NWB 4,100% 2.500 0 0 2.500 2.500 11 Fixe ** 0 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2007 2.000 20 Lening NWB 4,380% 2.000 0 0 2.000 2.000 9 Fixe 0 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2007 2.500 25 Lening NWB 4,595% 1.500 0 100 1.400 900 14 Lineair 100 Waarborgfonds voor de zorgsector

BNG 2008 2.100 30 Onderhandse lening 4,849% 2.100 0 0 2.100 2.100 20 Fixe 0 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2009 10.000 20 Lening NWB 4,955% 6.000 0 500 5.500 3.000 11 Lineair 500 Waarborgfonds voor de zorgsector

ASN 2009 10.000 20 Lening ASN 4,200% 6.000 0 500 5.500 3.000 11 Lineair 500 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2010 10.000 20 Lening NWB 3,460% 6.500 0 500 6.000 3.500 12 Lineair 500 Waarborgfonds voor de zorgsector

Rabobank 2012 10.000 20 Lening Rabobank 4,400% 7.000 0 500 6.500 4.000 14 Lineair 500 Hypotheekgever en pandrechtgever

NWB 2012 10.000 20 Lening NWB 2,980% 7.500 0 500 7.000 4.500 14 Lineair 500 Waarborgfonds voor de zorgsector

Rabobank 2013 10.000 10 Lening Rabobank 3,850% 5.000 0 1.000 4.000 0 4 Lineair 1.000 Hypotheekgever en pandrechtgever

De Lage Landen 2013 3.864 10 Lening De Lage Landen 4,150% 2.344 0 381 1.963 0 5 Annuïtair 397 Geen zekerheden verstrekt

BNG 2014 3.719 10 Lening BNG 3,820% 2.705 0 338 2.367 676 5 Lineair 338 Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958.

BNG 2014 4.976 11 Lening BNG 3,840% 3.619 0 452 3.167 905 6 Lineair 452 Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958.

BNG 2014 2.844 8 Lening BNG 3,600% 1.778 0 356 1.422 0 4 Lineair 356 Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958.

ING 2014 10.000 20 Lening ING 2,630% 8.500 0 500 8.000 5.500 16 Lineair 500 Waarborgfonds voor de zorgsector

Rabobank 2014 10.000 20 Lening Rabobank 3,350% 8.000 0 500 7.500 5.000 16 Lineair 500 Hypotheekgever en pandrechtgever

AEGON 2015 10.000 20 Lening AEGON 1,020% 9.000 0 500 8.500 6.000 17 Lineair 500 Waarborgfonds voor de zorgsector

Nationale Nederlanden 2015 5.000 20 Lening Nationale Nederlanden 1,470% 4.500 0 250 4.250 3.000 17 Lineair 250 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 2007 10.200 20 Lening NWB 4,347% 9.563 0 319 9.244 7.650 9 * 319 Waarborgfonds voor de zorgsector

NWB 1998 4.000 20 Lening NWB 4,969% 1.000 0 1.000 0 0 0 Lineair 0 Waarborgfonds voor de zorgsector

Rabobank 2016 10.000 10 Lening Rabobank 2,510% 9.000 0 500 8.500 6.000 8 * 500 Hypotheekgever en pandrechtgever

Rabobank 2016 9.900 10 Lening Rabobank 1,850% 9.405 0 495 8.910 6.435 8 * 495 Hypotheekgever en pandrechtgever

Rabobank 2017 12.500 10 Lening Rabobank 1,800% 12.500 0 1.389 11.111 4.167 9 Lineair 1.389 Hypotheekgever en pandrechtgever

Subtotaal 136.539 0 11.962 124.578 71.740 10.978

Herfinanciering 0 0

Totaal leningen 136.539 0 11.962 124.578 71.740 10.978

Siemens 2014 3.347 10 Lease Siemens 5,000% 1.736 0 265 1.471 148 6 Lineair 265 Pandrecht geleasde apparatuur

Dell 2017 2.150 4 Lease Dell 0,000% 1.433 0 716 717 0 1 Lineair 717 Pandrecht geleasde apparatuur

CHG 2017 124 1 Lease CHG 0,000% 27 0 27 0 0 0 Lineair 0 Pandrecht geleasde apparatuur

Totaal langlopende schulden 139.736 0 12.970 126.766 71.888 11.960
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1.18 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2018

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

13. Opbrengsten Zorgprestaties

De specificatie is als volgt : 2018 2017

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 247.956 232.451

Overige zorgprestaties 2.476 2.776

Totaal 250.432 235.227

14. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) 2.611 2.439

Beschikbaarheidsbijdragen opleidingen 8.160 7.729

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 133 118

Totaal 10.904 10.286

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt : 2018 2017

€ €

Overige opbrengsten 27.304 27.107

(waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed)

Toelichting:

BEDRIJFSLASTEN

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt : 2018 2017

€ €

Lonen en salarissen 98.615 95.916

Sociale lasten 14.581 13.926

Pensioenpremie 8.528 8.147

Overige personeelskosten 8.551 7.397

Subtotaal 130.275 125.386

Personeel niet in loondienst 6.203 4.557

Totaal personeelskosten 136.478 129.943

Toelichting:

2018 2017

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden

Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg 2.014 1.988

Toelichting:

De basis van de berekening voor het gemiddeld aantal personeelsleden vormt het werkelijk aantal geregistreerde contracten in het 

personeelsmanagement systeem. Het maandelijks gemiddelde wordt berekend op basis van maandelijkse begin- en eindstand. Voor het jaartotaal 

worden de maandelijkse gemiddelden weer uitgemiddeld.

In 2018 is een toename gerealiseerd van € 0,2 mln, met name veroorzaakt door de toename van de parkeeropbrengsten en de hogere 

doorbelasting van capaciteit naar andere niet tot de groep behorende entiteiten.

De lonen inclusief sociale lasten en pensioenen stijgen met € 3,7 mln. Dit wordt veroorzaakt doordat de gemiddelde formatie 26 fte hoger is dan in 

2017, de cao ontwikkeling (2,0%), anciënniteit en stijging van sociale lasten en pensioenpremies. De overige personeelskosten stijgen met € 1,1 

mln wat voornamelijk veroorzaakt wordt door hogere opleidings- en ontwikkelingskosten van het personeel. De kosten voor personeel niet in 

loondienst stijgen met € 1,6  mln door de inzet van externen op voornamelijk ondersteunende functies.
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BEDRIJFSLASTEN

17. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Afschrijvingen:

Immateriële vaste activa 35 71

Materiële vaste activa 20.840 20.725

Subtotaal afschrijvingen  20.875 20.796

Desinvesteringen 4.884 612

Totaal afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa  25.759 21.408

Toelichting:

18. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

De specificatie is als volgt : 2018 2017

€ €

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten 35.263 34.094

Toelichting:

19. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt : 2018 2017

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 5.021 4.938

Algemene kosten 7.013 7.980

ICT gerelateerde kosten 9.148 9.162

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 55.207 51.760

Onderhoud en energiekosten  5.018 4.775

Huur en leasing 500 446

Dotaties voorzieningen 244 194

Totaal bedrijfskosten 82.151 79.255

Toelichting:

20. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Rentebaten 0 0

Rentelasten -4.557 -4.756

Totaal financiële baten en lasten -4.557 -4.756

Toelichting:

De rentelasten dalen met € 0,2 mln doordat in 2018 voor € 13,5 mln aan langlopende schulden regulier zijn afgelost. Van deze financiële baten en 

lasten wordt € 0,1 mln doorberekend aan gelieerde entiteiten.

De algemene kosten zijn in 2018 € 1,0 mln lager dan in 2017 door daling van voornamelijk advieskosen en uitbestede werkzaamheden. De patiënt- 

en bewonersgebonden kosten zijn € 3,3 mln hoger in 2018 door onder andere hogere aantallen toedieningssystemen, katheters en sondes en door 

groei van de inzet van dure geneesmiddelen. De energiekosten zijn in 2018 € 0,2 mln hoger dan in 2017. Van de onderhoud en energiekosten 

wordt € 2,6 mln doorberekend aan gelieerde entiteiten.

Van deze afschrijvingskosten op immateriële en materiële vaste activa wordt € 9,0 mln doorberekend aan gelieerde entiteiten. Aanvullend is voor 

4,9 mln aan desinvesteringen doorberekend aan gelieerde entiteiten.

De kostenstijging in 2018 van € 1,2 mln is een resultaat van nagekomen kosten en afspraken over eerdere jaren en door nieuwe afspraken over 

2018.

44



Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

1.19 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg heeft de jaarrekening 

2018 vastgesteld in de vergadering van 17 april 2019.

De Raad van Toezicht van Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg heeft de 

jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering van 7 mei 2019.

A.G.M. van Rossum MBA voorzitter

IJ.C. Schouten lid

ir. B.E. Dijkhuizen Wylre voorzitter

prof. dr. M.J. Heineman Amsterdam vice-voorzitter      

ir. P.J.J.G. Nabuurs Antwerpen lid

dr. M. Chatrou Nuenen lid

drs. R.J.H. Steuns Baexem lid

Secretaris RvT/RvB

 

drs. M.G. Deetman secretaris

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatbestemming zoals weergegeven bij de 

geconsolideerde resultatenrekening over 2018 in paragraaf 1.2.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

mevr. A.G.M. van Rossum MBA (voorzitter RvB) dhr. IJ.C. Schouten (Lid RvB)

dhr. ir. B.E. Dijkhuizen (voorzitter RvT)

dhr. drs. R.J.H. Steuns (lid RvT)

dhr. prof. dr. M.J. Heineman (vice-voorzitter RvT)

Samenstelling Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Toezicht *

* Per 1 januari 2019 is ir. P.J.J.G. Nabuurs afgetreden als lid van de Raad van Toezicht. Per 8 februari 2019 

is dr. M. Chatrou afgetreden als lid van de Raad van Toezicht. Per 1 november 2018 is prof. dr. M.J. 

Heineman toegetreden als vice-voorzitter van de Raad van Toezicht.
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Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

2  OVERIGE GEGEVENS

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is bepaald, conform artikel 17.6, dat het behaalde resultaat ten goede komt aan het algemeen belang 

van de stichting dan wel aan een zorginstelling die een beroep kan doen op de zorgvrijstelling voor de heffing van 

de vennootschapsbelasting of aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als die 

van de stichting.
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2  OVERIGE GEGEVENS

2.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Colofon 
 

Heeft u vragen, opmerkingen of tips? Neem dan gerust contact 
met ons op.

Redactieadres:
VieCuri Medisch Centrum
Postbus 1926
5900 BX Venlo
Tel. 077 320 5334 
E-mail: communicatie@viecuri.nl

Bekijk ook ons maatschappelijk jaarverslag ‘VieCuri in beeld’ op onze website: 
www.viecuri.nl
  
U kunt ons ook volgen via: 
     www.facebook.com/viecuri
     www.twitter.com/viecuri
     www.instagram.com/viecuri
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