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Specifieke aandachtspunten jaarrekening 2015 medisch specialistische zorg

Inleiding
De landelijke onzekerheden voor instellingen voor medisch specialistische zorg (ziekenhuizen, UMC’s en
ZBC’s) zijn de afgelopen jaren verder verminderd. De resterende in de jaarrekening 2015 van toepassing
zijnde (landelijke) aandachtspunten voor <naam instelling> hebben betrekking op:
1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2014;
2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2015;
3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar;
4. <indien van toepassing:> de afwikkeling van het FB-systeem geldend tot en met 2011;
5. <indien van toepassing:> overgangsregeling kapitaallasten;
6. Overige (lokale) onzekerheden.

Bij de omzetbepaling van de DBC zorgproducten en overige zorgproducten heeft <naam instelling> de
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd zoals opgenomen in
<paragraaf/paragrafen x> van deze jaarrekening. Hierbij zijn de uitkomsten van het aanvullend
omzetonderzoek 2014 meegenomen en  is de “Handreiking Rechtmatigheidsonderzoek 2015 Medisch
Specialistische Zorg” gevolgd.

Toelichting (landelijke) onzekerheden jaarrekening 2015

De van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten in de jaarrekening 2015 zijn (inclusief de status
hiervan) hierna toegelicht voor <naam instelling>:

1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2014
<naam instelling> heeft de over de uitkomsten van het zelfonderzoek 2014 finale overeenstemming
bereikt met de zorgverzekeraars. De uitkomsten van de onderhandelingen hierover met de
zorgverzekeraars zijn verwerkt in deze jaarrekening en dit heeft <wel/niet> geleid tot materiële
wijzigingen van de in de jaarrekening 2014 opgenomen nuanceringen <opnemen toelichting bij
materiële wijzigingen>.

Of, als nog geen sprake is van finale verrekening door zorgverzekeraars:

De onderhandelingen met de zorgverzekeraars over de finale verrekening van de uitkomsten van het
zelfonderzoek 2014 zijn nog onderhanden. De verwachte uitkomsten van deze onderhandelingen zijn
verwerkt in de jaarrekening 2015. <naam instelling> kent het maximale risico, zijnde de door de
zorgverzekeraars vastgestelde uitkomst van het zelfonderzoek. <naam instelling>  gaat er van uit dat de
door de zorgverzekeraars vastgestelde uitkomst een goede basis is voor een betrouwbare schatting van
de uiteindelijke uitkomst van de onderhandelingen met de zorgverzekeraars.
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2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2015
De NFU, NVZ en ZN hebben in december 2015 een Handreiking Rechtmatigheidsonderzoek MSZ 2015
gepubliceerd. Door de NZa is niet bevestigd dat deze handreiking in overeenstemming is met
publiekrechtelijke regelgeving, waarmee een inherent risico blijft bestaan.

Deze rechtmatigheidscontroles worden beoordeeld door de representerende zorgverzekeraars. Op basis
van dit oordeel zullen alle verzekeraars gezamenlijk over de rechtmatigheid van de facturatie 2015
concluderen.

De instelling heeft op basis van een risicoanalyse onderzoek verricht naar de risico’s die voor <naam
instelling> materieel zijn. In deze risicoanalyse zijn de uitkomsten van eerder uitgevoerde aanvullende
omzetonderzoeken en beschikbare overige in- en externe controles betrokken. Ook is een inschatting
gemaakt van de DCM-controles over 2015 op basis van eigen tooling (of: op basis van (extrapolatie van)
informatie van de zorgverzekeraars [specifiek maken] of op basis van schattingen.

Daarnaast is <naam instelling> bezig op basis van deze handreiking een onderzoek inzake 2015 uit te
voeren. De voorlopige uitkomsten zijn betrokken bij het opstellen van deze jaarrekening en het
inschatten van de risico’s die voortvloeien uit geconstateerde onjuiste registraties en/of declaraties,
rekening houdende met de contractafspraken met zorgverzekeraars. Naar verwachting zal <naam
instelling> de definitieve rapportage vóór xxxx 2016 aan de representerende zorgverzekeraars
aanleveren en volgt voor eind xxxxx 2016 uitsluitsel over dit onderzoek. Dit kan naar verwachting van de
raad van bestuur van <naam instelling> leiden tot niet-materiële, nagekomen baten of lasten. Waar
nodig heeft <naam instelling> nuanceringen geboekt.

Doelmatigheidscontroles over 2015 zullen door de zorgverzekeraars nog uitgevoerd worden. < naam
instelling> gaat er van uit dat dit geen financieel effect met terugwerkende kracht heeft. De NZa heeft in
het landelijk overleg echter niet bevestigd dat dit een terechte aanname is, dus deze onzekerheid blijft
vooralsnog bestaan. Privaatrechtelijk heeft <naam instelling> geen afspraken terzake gemaakt met
verzekeraars, anders dan verwerking van de aandachtspunten zoals opgenomen in het landelijke
omzetonderzoek en het bepalen van de toekomstige handelswijze op nieuwe doelmatigheidsaspecten.

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

3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar
<naam instelling> heeft met de zorgverzekeraars voor 2015 schadelastafspraken op basis van
aanneemsommen respectievelijk plafondafspraken gemaakt <specifiek maken>. Toerekening van de
schadelastafspraken aan het boekjaar 2015 heeft plaatsgevonden op basis van een beste schatting van
het voortgangspercentage ultimo 2015 in lijn met de Handreiking omzetverantwoording, rekening
houdend met de verwachte effecten van het rechtmatigheidsonderzoek. Deze correcties zijn conform
de Handreiking omzetverantwoording op de omzet 2015 in mindering gebracht en waar nodig verwerkt
in de waardering van het onderhanden werk ultimo 2015.
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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.

4. Afwikkeling FB tot en met 2011
De NZa heeft met circulaire d.d. 4 juli 2014 de uitgangspunten voor finale afwikkeling FB kenbaar
gemaakt zoals deze in overleg met de veldpartijen tot stand zijn gekomen. De koepels ZN, NVZ en NFU
hebben een convenant gesloten over de procedure van afwikkeling. <naam instelling> heeft de jaren tot
en met 2011 definitief afgewikkeld, inclusief de effecten van materiële controles en (indien van
toepassing) de aanpassing van het onderhanden werk ultimo 2011. <indien ultimo 2015 nog een positie
resteert op de balans, opnemen:> Over de ultimo 2015 opgenomen post nog in tarieven te verrekenen
bedragen in de balans is overeenstemming over de omvang en wijze van afwikkeling bereikt. Het
verschil met de ultimo 2014 opgenomen vordering/schuld ten bedrage van € xxx is ten gunste /laste
van het resultaat 2015 gebracht.

<bij instellingen waar nog geen finale afwikkeling is overeengekomen of waar verschillen resteren waar
een dispuut over is zal een specifieke aangepaste toelichting opgenomen moeten worden>

5. Overgangsregeling kapitaallasten
<naam instelling> heeft op basis van de beleidsregel Garantieregeling kapitaallasten 2013-2016 (BR/CU-
2139) en de door de NZa beschikbaar gestelde formulieren berekend op welke suppletie <naam
instelling> recht heeft. Op basis van de berekeningen komt de <naam instelling> tot de (voorlopige)
conclusie dat er geen rechten zijn tot suppletie.

Of, als suppletie is/wordt aangevraagd:
<naam instelling> heeft op basis van de beleidsregel Garantieregeling kapitaallasten 2013-2016 (BR/CU-
2139) en de door de NZa beschikbaar gestelde formulieren berekend op welke suppletie <naam
instelling> recht heeft. In de balans per ultimo 2015 is een bedrag van EUR XX miljoen als beste schatting
voor de vordering opgenomen. Tevens is in de omzet het verschil verwerkt (indien van toepassing)
tussen het vorig jaar ingeschatte bedrag en de geactualiseerde inschatting. <naam instelling> is
voornemens om de aanvraag tot suppletie in XX 2015 met daarbij een bestuursverklaring in te dienen bij
de NZa. De volgende onzekerheden zijn van toepassing op het opgenomen bedrag <specifiek maken:>
· Onzekerheden in de berekening en interpretatie van begrippen (specifiek te maken, denk aan

bepaling schoning etc.);
· Definitieve vaststelling van de suppletie door de NZa, eventueel voorafgegaan door aanvullend

onderzoek door de NZa.
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6. Overige (lokale) onzekerheden
< waar nodig toe te passen of aan te vullen in deze modeltoelichting>
· Onzekerheden uit afspraken met MSB (fiscale status, afrekening incentive afspraken, doorleggen

schadelast correcties zorgverzekeraar aan MSB, etc.);
· Bezwaarprocedures NZa op transitiebedragen, nacalculatiesetc.
· Overige lokale onzekerheden rond registratie, facturatie of omzetverantwoording en daarmee

samenhangende posten
· Eventueel (aparte paragraaf in de grondslagen niet onderdeel van de omzet toelichting): impact

continuïteit, informatieverplichtingen banken etc. indien aan de orde
· Onzekerheden PAAZ/PUK

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 <naam instelling> op basis van de ons nu bekende feiten en omstandigheden.


