
 

Coziek functioneert al vele jaren als informeel overlegorgaan van accountants in de zorgsector.  
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Overschrijdingen BKZ    

 

Inleiding en probleemstelling 
 
Evenals vorig jaar zijn de gevolgen voor de overschrijdingen van het BKZ voor de jaarrekening 
van cure-instellingen sectorbreed onderwerp van gesprek. Coziek is zich ervan bewust dat er 
voor boekjaar 2012 en volgende jaren een discussie op gang zal komen over de verwerking van 
het Macro beheersingsinstrument (MBI) en kortingen per ziekenhuis en gevolgen hiervan voor 
de toekomstige verslaggeving. Deze discussie zal in de toekomst mogelijk leiden tot bepalingen 
in de RJ voor 2012 en latere jaren. Wij merken echter dat deze problematiek ook vragen 
oproept rond de jaarrekening 2011.  

Coziek-standpunt 
 
Coziek wijst erop dat voor de jaarrekening 2011 de situatie rond toekomstig vast te stellen 
generieke kortingen niet anders is dan in 2010. De verslaggevingsregels terzake zijn niet 
gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Reserveringen of voorzieningen voor kortingen die in 
2012 of verder neer zullen slaan in de sector ten laste van het resultaat 2011 passen dan ook 
niet in de vigerende verslaggevingsregels voor de jaarrekening 2011 van ziekenhuizen en 
UMC's. Het betreft hier onder de huidige landelijke uitwerkingssystematiek een verlaging van de 
toekomstige opbrengsten, waar uiteraard in de begroting en tussentijdse resultaten 2012 wel 
rekening mee gehouden dient te worden. Voor de resultaatbepaling 2011 is een en ander 
echter niet relevant. De kortingen die meegenomen worden bij het bepalen van de 
mutatieruimte 2010-2012 zijn in beginsel niet te definiëren als terug te betalen kortingen doch 
meer als bouwsteen van het te bepalen nominaal kader. Het in de jaarrekening 2011 vormen 
van een bestemmingsreserve binnen het eigen vermogen vanuit de winstbestemming is 
uiteraard wel een toegestane optie. 

 


