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Onderwerp

Het (financieel) belang van realistische afschrijvingsterm linen van materiële
vaste activa van ziekenhuizen en UMC’s

Geachte besturen,

Met bijgaande notitie vraagt Coziek aandacht voor de verwerking van eventuele aanpassingen van
afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa in de jaarrekeningen 2011 van ziekenhuizen en UMC’s.
Het is een onderwerp dat niet alleen van belang is vanuit verslaggevingsoptiek; gewijzigde kapitaallasten
hebben ook impact op de contractering en het financleel meerjarenperspectief van instellingen.

De veranderde wijze van bepaling en verwerking van afschrijvingstermijnen van het vastgoed en andere
materiële vaste activa in de jaarrekeningen zijn het gevoig van de gewijzigde bekostiging en vigerende
verslaggevingsregeis. Kern van de zaak is dat ziekenhuizen en UMC’s hun afschrijvingen op grond van
de Richtlijnen voor do Jaarverslaggeving dienen te baseren op de verwachte gebruiksduur en
bedrijfseconomische uitgangspunten ten aanzien van onder moor een eventuele restwaarde. Dit kan een
wijziging van afschrijvingsterm linen en -bedragen tot gevoig hebben in de jaarrekeningen 2011 van
ziekenhuizen en UMC’s en eon aanvullende toelichting vereisen.

Los van de verslaggevingsaspecten wijzen wij op de impact van afschrijvingsterm linen voor een
realistisch meerjarenperspectief van ziekenhuizen en UMC’s. De reële kapitaallasten van vastgoed c.a.
zullen immers niet alleen zichtbaar moeten zijn in de jaarrekeningen, maar ook in de kostprijzen tot
uitdrukking dienen te komen, mode om met verzekeraars tot realistische tarieven te kunnen komen.
Daarnaast vragen meerjarenbegrotingen een actuele basis voor hot juiste inzicht in de beschikbare
ruimte voor investeringen. Ook kan een en ander impact hebben op financieringsplannen, ratio’s etc.

Wij verzoeken u deze brief met uw leden te delen en uiteraard zijn wij tot nadere toelichting graag bereid.
Vanzelfsprekend bespreken de individuele accountants do eventuele impact met hun cliënten in de Iokae
context die zeer verschillend kan zijn.

Hoogachtend,

drs. J.A. Waihout RA
voorzitter Coziek

Coziek functioneert al vele jaren als informeel overfegorgaan van accountants in de zorgsector.
De verkorte naamgeving verwijst naar de oorspronkelijke Commissie Ziekenhuis-voorzieningen.

Het huidige werkveld beslaat ate zorgaanbieders in de zorgsector, zowel Cure als Care.
De naam Coziek wordt gehanteerd gezien de praktische bekendheid daarvan.
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Aanpassing afschrijvingstermijnen materiële vaste activa voor ziekenhuizen en UMC’s in 2011 is
schatlingswijziging

Samenvatting

Ziekenhuizen dienen hun afschrijvingen op grond van de RJ te baseren op de verwachte gebruiksduur en
bedrijfseconomische uitgangspunten ten aanzien van onder meer een eventuele restwaarde. Dit zal in
een aantal gevallen als gevolg hebben dat de afschrijvingstermijnen en bedragen (nog) zuflen (moeten)
worden aangepast in do jaarrekeningen 2011 van ziekenhuizen en UMC’s. Coziek wijst erop dat deze
verwerking (als schattings)wijziging ook adequaat toegelicht dient te worden in de jaarrekoningen 2011.

Achtergrond

Niet alleen in de AWBZ-sector (zie NBA-wijzer 2 inzake waardering van zorgvastgoed in de jaarrekening
2011 van AWBZ en GGZ instellingen, resp NBA Audit Alert) is sprake van een situatie dat de nacalculatie
is vervallen en het vastgoed op basis van integrate tarieven moot worden terugverdiend. Ook voor de
ziekenhuizen is dit aan de orde.

Het zonder toetsing aan de realiteit handhaven van historische afschrijvingstermijnen (en categorisering
van activa in subcategorieën en afschrijvingsklasses op basis van bekostigingsbron, zoals bijvoorbeeld
trekkingsrechten) kan niet meer. Het einde van de FB-bekostiging is daar, overgangsregelingen rond
prestatiebekostiging en kapitaallasten zijn vastgesteld en de Richtlijnen voor de Jaarverslagging en
bepalingen uit het BW titel 9 zijn van toepassing op do versiaggeving door ziekenhuizon en UMC’s.
In de jaarrekening (2011) van ziekenhuizen en UMC’s diont de presentatie en waardering van materieol
vaste activa dus kritisch bezien te worden togen do achtergrond van BW2 titel 9 on de RJ richtlijnen.
Implicatie is onder moor dat afschrijvingstermijnen, waar nog nodig, dus in overeonstemming gobracht
dienen to worden met oconomische uitgangspunten.

Wat houdt dat in? Bopaalde categorieën activa dienen op grond van do verwachte gebruiksduur wellicht
sneller afgeschreven to wordon dan de oorspronkelijk gohanteerdo NZa-afschrijvingspercentages. Eon
enkelo post kan wellicht langor moe. Eerder niet onderkende restwaarde kan anderzijds ook relevant
worden in de herijking van do afschrijvingsbedragen. Do waardering dient materieel in overeenstemming
to zijn met economische grondslagen en kan niet meor primair gebaseerd zijn op bokostigingstermijnen
zoals voorheon gedicteerd vanuit do bekostiging. Dit geldt zowel voor vastgoed, als voor instaltaties,
inventarissen on ICT-investeringen. Aansluiting met het NZa-nacalcutatioformulier (voor 2011 nog
relevant) wordt bereikt met een toolichting in de jaarrekening van do verschillen tussen do
bedrijfseconomische afschrijvingskosten on do in hot wettelijk budget gecalculeerde
afsch rijvingsvergoedingen.

Op specifieke zaken als waardering op actuele waarde (keuze) en specifieke issues zoals ‘mogelijke
duurzame waardevermindering (impairment)’ wordt in hot kader van doze notitie niet ingegaan.

SchattingswIzIging of stelselwijziging?

Hot aanpasson van do afschrijvingstormijn wordt in do RJ-richtlijnen aangemerkt als een
schattingswijziging. Richtlijn 145.301 bepaalt dat hot effect van eon schattingswijziging moot worden
verwerkt in do winst- en verliesrekening in do poriode waarin de schattingswijziging plaatsvindt, indien de
wijziging alleon invloed heeft op die poriodo, dan wet in do periode waarin do schattingswijziging
plaatsvindt aismede toekomstige perioden, indien do wijziging van invloed is op de huidigo en
tookomstige perioden. Hot is niet toegostaan met terugwerkendo kracht eon schattingswijziging to
vorworkon (goon inhaalafschrijvingen). Doze worden prospectiof verwerkt: over do rosterendo
(economische) levensduur, ingaande hot jaar van aanpassing (in casu voelal 2011 indion niet reeds
oerder doorgevoerd en nodig).
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Toelichting in de jaarrekening

Voor de verwerking en toelichting van de schattingswijziging zijn de volgende elementen relevant:

1. Het effect van een schattingswijziging dient te worden verwerkt in hetzelfde onderdeel van de
winst- en verliesrekening als waarin de oorspronkelijke schatting is verwerkt. Dit dient om de
(volgtijdelijke) jaarrekeningen vergelijkbaar te houden (RJ 145.303). Concreet dus in do
afsch rijvingskosten.

2. Indien een schattingswijziging van belang is voor de verslagperiode, dient de aard van de
schattingswijziging alsmede het kwantitatieve effect op de huidige periode te worden vermeld.
Indien dit kwantitatieve effect praktisch niet to bepalen is, dient dit in de toelichting te worden
vermeld (RJ 145.304).

3. In het geval dat kan worden verwacht dat een schattingswijziging belangrijke kwantitatieve
invloed zal hebben op een of meer volgende boekjaren dient een cijfermatige indicatie van deze
invloed gegeven te worden. ndien deze indicatie niet kan worden bepaald, dient dit in de
toelichting te worden vermeld. Middeigrote rechtspersonen zijn vrijgesteld van het geven van een
cijfermatige indicatie van de nvloed van de schattingswijziging op een of meer volgende
boekjaren RJ 145.305).

Als toelichting op de wijzigingen in de uitgangspunten voor de afschrijvingen kan de volgende
voorbeeldtekst voor de toelichting worden gebruikt:

Schattingswijziging afschrijvingen

Als gevolg van de wijzigende bekostiging in de ziekenhuiszorg (waarbij prestatiebekostiging definitief is
ingevoerd per 1 januari 2012 en overgangsregels zijn vastgesteld) en als gevoig van de vigerende
verslaggevingsregels heeft ziekenhuis XXX een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte
gebruiksduur en de restwaarde van de panden, installaties en inventarissen. Dit heeft er toe geleid dat de
afschrijvingstermijn van gebouwen is aangepast van 50 jaar naar .. jaar resp. Xxx jaar voor verbouwingen
(en/of rekening houdend met een eventuele restwaarde). Voor delen van do gebouwen die een kortere
gebruiksduur hebben wordt ook een kortere term ijn gehanteerd (corn ponentenbenadering).

Overeenkomstig de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 145) worden do hieruit voortvloeiende
effecten voor de afschrijvingen verwerkt in de verwachte resterende gebruiksperiode van do betreffende
panden.

Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2011 met XX toegenomen ten opzichte van de kosten bij
ongewijzigde uitgangspunten. Voor de komende jaren is het effect als volgt: Van 2012 tot 2021 ca. YY,
van 2022 tot 2031 ca ZZ.


