
Jaarrekening 

Stichting Arkin 

2017 

Ter identificatie 
s LLP 



Stichting Arkin 

INHOUDSOPGAVE Pagina 

5.1 
5.1.1 
5.1.2 
5.1.3 
5.1.4 
5.1.5 
5.1.6 
5.1.7 
5.1.8 
5.1.9 
5.1.10 
5.1.11 
5.1.12 
5.1.13 
5.1.14 
5.1.15 
5.1.16 
5.2.2 
5.2.3 
5.1.17 

5.2 
5.2.1 
5.2.2 

Jaarrekening 
Geconsolideerde balans per verslagdatum 
Geconsolideerde resultatenrekening 
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
Toelichting op de geconsolideerde balans per verslagdatum 
Mutatieoverzicht immateriële- en materiële vaste activa 
Overzicht langlopende schulden ultimo boekjaar 
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening 
Enkelvoudige balans per verslagdatum 
Enkelvoudige resultatenrekening 
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling enkelvoudige jaarrekening 
Toelichting op de enkelvoudige balans per verslagdatum 
Enkelvoudig mutatieoverzicht immateriële- en materiële vaste activa 
Overzicht langlopende schulden ultimo boekjaar enkelvoudig 
Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening 
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 
Resultaatbestemming 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 

Overige gegevens 
Statutaire regeling resultaatbestemming 
Controleverklaring 

3 
4 
5 
6 
16 
24 
26 
27 
41 
42 
43 
44 
52 
54 
55 
66 
66 
66 
67 

69 
69 

Ter identificatie 



Stichting Arkin 

5.1 Geconsolideerde jaarrekening 
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5.1 GECONSOLIDEERD RAPPORT 

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER (bedragen x € 1. 000) 
Na resultaatbestemming 

Ref. 31-dec-17 31-dec-16 
€ € 

ACTIVA 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 1 0 2.175 
Materiële vaste activa 2 117.520 125.000 
Financiële vaste activa 3 0 0 
Totaal vaste activa 117.520 127.175 

Vlottende activa 

Voorraden 4 0 0 
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 5 19.954 17 .151 
Vorderingen en overlopende activa 6 30.669 32.728 
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 7 0 0 
Effecten 8 0 0 
Liquide middelen 9 33.899 32.128 
Totaal vlottende activa 84.522 82.007 

Totaal activa 202.042 209.182 

Ref. 31-dec-17 31-dec-16 
PASSIVA € € 

Eigen vermogen 10 
Kapitaal 972 972 
Bestemmingsreserves 1.659 1.438 
Bestemmingsfondsen 44.964 43.164 
Algemene en overige reserves 11.617 11.137 
Totaal eigen vermogen 59.212 56.711 

Aandeelderden 10a 0 0 

Voorzieningen 11 3.771 3.952 

Langlopende schulden 12 64.866 73.157 

Kortlopende schulden 
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 5 696 0 
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 7 1.924 2.024 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 13 71.573 73.338 
Totaal vlottende activa 74.193 75.362 

Totaal passiva 202.042 209.182 
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Stichting Arkin 

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (bedragen x € 1.000) 

Ref. 2017 2016 
€ € 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 16 

Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) 17 

Overige bedrijfsopbrengsten 18 

215.661 

33.013 

10.219 

200.386 

30.705 

2.694 

Som der bedrijfsopbrengsten 258.893 233.785 

BEDRIJFSLASTEN: 

Personeelskosten 19 195.421 179.473 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 13.759 8.899 

Overige bedrijfskosten 22 42.143 41.274 

Som der bedrijfslasten 251.323 229.646 

BEDRIJFSRESULTAAT 7.570 4.139 

Financiële baten en lasten 23 -5.069 -3.621 

RESULTAAT BOEKJAAR 2.501 518 

RESULT AA TBESTEMMING 

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016 
€ € 

Toevoeging/( onttrek king): 
SEGMENT 1.1 ZVW/Wlz-zorg 1.707 1.875 
SEGMENT 1.2 Justitie 93 -488 
SEGMENT 2 Centrum Bijzondere Tandheelkunde -6 -22 
SEGMENT 3 Ambulant Amsterdam 302 -89 
SEGMENT 4 Justitiële Verslavingszorg 346 27 
SEGMENT 5 Ambulant Gooi & Vechtstreek -81 -8 
SEGMENT 6 Overige activiteiten 140 -777 

2.501 518 
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (bedragen x € 1.000) 

Ref. 2017 2016 
€ € € € 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Bedrijfsresultaat 7.570 4.139 

Aanpassingen voor: 
- afschrijvingen 13.759 8.899 
- verrnoqensrnutatie 0 132 
- mutaties voorzieningen -181 -2.047 
- vrijval disagio langlopende leningen 9 9 

13.587 6.993 

Veranderingen in vlottende middelen: 
- mutatie onderhanden projecten DBC's -2.108 -3.444 
- vorderingen 2.060 7.351 
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
financieringstekort respectievelijk -overschot -100 3.499 
- kortlopende schulden (excl. schulden aan 
kredietinstellingen) -1.666 5.899 

-1.814 13.305 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 19.344 24.437 

Ontvangen interest 14 7 
Betaalde interest -5.175 -3.684 

-5.161 -3.677 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 14.183 20.760 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

lnvesterlnoen materiële vaste activa -6.020 -5.251 
Desinvesterinqen materiële vaste activa 1.916 34 
lnvesterinqen immateriële vaste activa 0 -3.000 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.104 -8.217 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Nieuw opgenomen leninqen 10.000 0 
Aûossinq tanqlopende schulden -18.307 -11.541 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -8.307 -11.541 

Mutatie geldmiddelen 1.772 1.002 

Mutatie liquide middelen 1.772 1.002 
Mutatie schulden aan kredietinstellingen 0 0 
Totale mutatie volgens balansvergelijking 1.772 1.002 
Mutatie volgens kasstroomoverzicht 1.772 1.002 
Verschil 0 0 

5 

Ter identificatie 



Stichting Arkin 

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

5.1.4.1 Algemeen 

Verslagleggende rechtspersoon 

Stichting Arkin 
Klaprozenweg 111 
1033 NN Amsterdam 
KvK:34310392 

Doelstelling 

In artikel 2.1 van de statuten van stichting Arkin is het doel van de stichting omschreven: 
"De stichting heeft een maatschappelijke functie met als hoofddoelstelling het bieden en bevorderen van 
verantwoorde geestelijke gezondheidszorg." 

Ontwikkeling in groep 

In 2017 is besloten om Stichting Arkin en Victas B.V. door middel van een juridische fusie te laten fuseren. De fusie heeft plaats 
gevonden per 30 december 2017. Victas B.V. maakte al deel uit van de consolidatiekring van Stichting Arkin en deze fusie heeft 
dus geen impact op de geconsolideerde cijfers. 

Continuïteit 

De zorgverkoop 2018 omvat afspraken met zorgverzekeraars, gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie, zorgkantoren en 
het Ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De gemaakte afspraken uit de zorgverkoop 2018 is van 
voldoende omvang om de begroting 2018 te realiseren. 
Wij hebben alle vertrouwen dat wij gezien onze huidige (maatschappelijke) positie in de markt en in de regio ook de komende jaren 
in staat zijn om afspraken met genoemde partijen te continueren. 
Daarnaast geeft de liquiditeitspositie van onze stichting geen reden tot zorg. De prognose voor 2018 laat zien dat er ook voor deze 
periode geen problemen te verwachten zijn. 
Om deze redenen is deze jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling . 

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

Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van 
invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. 
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

5.1.4.1 Algemeen (vervolg) 

Vergelijking met voorgaand jaar 
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Waar het inzicht wordt 
gediend, zijn de vergelijkende cijfers aangepast. 

Consolidatie 
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de stichting en haar groepsmaatschappijen en andere 
rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover centrale leiding bestaat. 
Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de stichting een meerderheidsbelang heeft, of waarop op een andere wijze een 
beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden 
financiële instrumenten betrokken die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend. Participaties die zijn 
verworven uitsluitend met het doel om ze binnen afzienbare termijn weer te vervreemden, worden niet geconsolideerd. 

Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan 
worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze 
invloed. 

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden. vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de 
groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij indien relevant het minderheidsbelang 
van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht. 

Ultimo december 2017 heeft de Stichting Arkin een 100% belang in de volgende vennootschap: 
• Arkin Holding B.V., Amsterdam 

Arkin Holding B.V. heeft belangen in de volgende vennootschappen: 
• Roads B.V .. Haarlem (100%) 
• Sinai Centrum B.V., Amsterdam (100%) 

Wet Normering Topinkomens 
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de instelling zich 
gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva 

Activa en passiva 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover 
niet anders vermeld. worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs. 

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de 
stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een 
uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. 

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

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de stichting. Alle financiële informatie in euro's is 
afuerond op het dichtstbijzijnde duizendtal. 

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

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van 
het vast actief. 

De bedrijfsgebouwen en terreinen, machines en installaties. andere vaste bedrijfsmiddelen en materiële vaste bedrijfsactiva in 
uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen. Overheidssubsidies. voor zover van toepassing, worden in mindering gebracht op de kostprijs 
van de activa waar de subsidies betrekking op hebben. De bedrijfsgebouwen worden in 40 jaar lineair afgeschreven rekening 
houdend met een restwaarde van 10 % van de aanschafwaarde. De overige afschrijvingen worden berekend als een percentage 
over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op materiële 
vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. In afwijking van 
bovenstaande is de gehanteerde afschrijvingstermijn van verbouwingen en installaties in huurpanden niet langer dan de looptijd 
van het huurcontract. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd . 

Kosten van goodwill die van derden is verkregen 
Vooruitbetalingen op immateriële activa 

Bedrijfsgebouwen en terreinen 
Machines en installaties 
Andere vaste bedrijfs-middelen, technische en administratieve uitrusting 
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering 
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 

33,3% 
100,0% 

0,012,0 / 10,0% 
5,00% 

10,0 / 33,3% 
0,00% 

10,0 / 2,5% 

restwaarde 10% 

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen. Buiten gebruik gestelde 
activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva (vervolg) 

Financiële vaste activa 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. worden 
gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te 
zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de 
grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor 
aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de 
waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is. wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen 
waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een 
duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de 
resultatenrekening. 

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa 
Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waarde wijzigingen in de winst-en-verliesrekening of 
(2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve 
aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht 
onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevennindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het 
actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de verwachte toekomstige kasstromen van dat 
actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. 

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het niet nakomen 
van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur, herstructurering van een aan de stichting toekomend 
bedrag onder voorwaarden die de stichting anders niet zou hebben overwogen, aanwijzingen dat een debiteur of emittent failliet zal 
gaan. en het verdwijnen van een actieve markt voor een bepaald effect. 

Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen en beleggingen die door de instelling worden gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs worden zowel op het niveau van specifieke activa als op collectief niveau in aanmerking genomen. 
Van afzonderlijk belangrijke vorderingen en beleggingen wordt beoordeeld of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere 
waardevermindering. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen en beleggingen die niet individueel onderhevig zijn gebleken aan 
bijzondere waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn 
aan bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen en beleggingen met vergelijkbare risicokenmerken. 

Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de stichting historische trends met betrekking tot de 
waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen. het tijdsbestek waarbinnen incassering plaatsvindt en de 
hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld als de leiding van oordeel is dat de huidige economische en 
kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan 
historische trends suggereren. 

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief 
wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, 
gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief. 

Verliezen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening. Rente op het aan een bijzondere waardevermindering onderhevige 
actief blijft verantwoord worden via oprenting van het actief met de oorspronkelijke effectieve rente van het actief. 

Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere waarde-vermindering, stijgt en het herstel 
objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere 
waardeverminderingsverlies, wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in 
de winst-en-verliesrekening. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULT AA TBEPALING 

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva (vervolg) 

Bijzondere waardeverminderingen 
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of 
omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De 
terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de hoogste van de directe en indirecte 
opbrengstwaarde te hanteren. 
Arkin heeft in de afgelopen jaren een grotere flexibiliteit gerealiseerd in de aard van het gebruik van de vaste activa, heeft de mix in 
huurpanden en eigendomspanden verder geoptimaliseerd en constateert dat de economische verbondenheid van de activiteiten 
verder toeneemt. 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. Mede door de combinatie in de vastgoedportefeuille van panden in eigendom en huurlocaties heeft de organisatie 
flexibiliteit op korte en middellange termijn om te reageren op de wijzigingen in de marktomstandigheden en heeft Arkin 
geconcludeerd dat er in 2017 geen impairment noodzakelijk is. 
Als indirecte opbrengstwaarde wordt een bedrijfswaardeberekening gemaakt gebaseerd op de netto contante waarde van de 
toekomstige kasstromen. De directe opbrengstwaarde is gebaseerd op recente taxatierapporten van een bedrijfsmakelaar. Voor de 
bijzondere waardevermindering wordt gekozen voor een afboeking tot aan de hoogste waarde van directe en indirecte 
opbrengstwaarde. 

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde of de 
vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede verrichtingen. De productie van het onderhanden 
werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's I DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar 
openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.' 

Financiële instrumenten 
In de jaarrekening van stichting Arkin zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: vorderingen en 
overlopende activa. liquide middelen. langlopende schulden en kortlopende schulden en overlopende passiva. 
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 bij de vervolgwaardering niet worden 
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening. maken eventuele direct 
toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten 
gewaardeerd conform de toelichting verderop in deze sectie. De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag 
waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen. 
die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. De reële waarde van niet beursgenoteerde financiële instrumenten 
wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende 
risicovrije marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitopslagen. 
De stichting maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten. 

Overige vorderingen 
Overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effectieverentemethode. verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 
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. 

Kredietrisico, renterisico en kasstroomrisico 
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstelt 
aan kredietrisico, renterisico en kasstroomrisico en liquiditeitsrisico. Om deze risico's te beheersen heeft de stichting een beleid 
inclusief een stelsel van limieten en procedures opgesteld om de risico's van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de 
financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de instelling te beperken. 
Arkin heeft een deel van de leningen geborgd via het Waarborgfonds voor de Zorgsector. 

Kredietrisico 
De Instelling loopt kredietrisico over vorderingen en overlopende activa en liquide middelen. Het totale kredietrisico bedraagt € 69 
miljoen (2016: € 78 miljoen). Het kredietrisico is geconcentreerd bij drie tegenpartijen voor een totaalbedrag ad€ 69 miljoen. Deze 
drie tegenpartijen zijn drie Nederlandse systeembanken en de NZa. 
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Stichting Arkin 

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva (vervolg) 

Renterisico en kasstroomrisico 
Het beleid van de instelling is om haar langlopende financieringen zo veel mogelijk te dekken met vastrentende leningen. en 
kortlopende financieringen met variabel rentende leningen. De instelling loopt renterisico over de rentedragende schulden en 
herfinanciering van bestaande financieringen. Voor schulden met variabel rentende renteafspraken loopt de instelling risico ten 
aanzien van toekomstige kasstromen. De instelling loopt renterisico bij de herfinanciering van bestaande financieringen. Het 
renterisico kan worden weergegeven door volgende rentetypische vervalkalender: 

Bedrag (€'1 mln) < 1 jaar > 1 en < 3 jaar > 3 en <5 jaar > 5 en <10 jaar >10jaar 

Verstrekte vastrentende leningen 
Verstrekte variabele leningen 
Opgenomen vastrentende leningen 
Opgenomen variabele leningen 

Per saldo rentepositie 

4,27 6,64 8,90 29,82 19,89 

4,27 664 8,90 2982 19.89 

Indien de rente op 31 december met 1% zou sUjgen, waarbij alle andere variabelen constant blijven, zal de rentelast met€ 695K in 
2017 stijgen (2016: €778K). 

Liquiditeitsrisico 
De instelling bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. De instelling ziet er op toe dat er 
voldoende opvraagbare tegoeden zijn om de verwachte operationele kosten te dekken, inclusief het voldoen aan de financiële 
verplichtingen. Hierin is geen rekening gehouden met het eventuele effect van extreme omstandigheden die redelijkerwijs niet 
kunnen worden voorspeld, zoals natuurrampen. Daarnaast beschikt de instelling over een rekening-courantkrediet van E 15 
miljoen. De te betalen rente bedraagt 1 maands EURIBOR plus een opslag (Um 31 december 2017 170 basispunten). 

Toelichting van de reële waarde 
De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder kasmiddelen. kortlopende vorderingen 
en schulden e.d. benadert de boekwaarde daarvan. 
De reële waarde en boekwaarde (inclusief lopende rente) van de leningen bedraagt ultimo 2017 respectievelijk E 71 miljoen en 
E 70 miljoen (2016 E 79 miljoen respectievelijk E 78 miljoen). 

Uquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening 
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 

Voorzieningen (algemeen) 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het 
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 
balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven, m.u.v. de 
voorziening Uitgestelde Beloningen/Jubilea. die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. De 
voorziening Uitgestelde Beloningen/Jubilea is gebaseerd op het volledige personeelsbestand per 31 december 2017, rekening 
houdend met de verwachte uitstroom en de opgebouwde dienstjaren, en een disconteringsvoet van 2,5% 

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. 

Kasstroomoverzicht 

Het overzicht van kasstromen is opgesteld door toepassing van de indirecte methode. In het kasstroomoverzicht wordt 
onderscheid gemaakt tussen de kasstromen uit operationele activiteiten, investerings- en financieringsactiviteiten. Ontvangsten en 
uitgaven voor winstbelasting, alsmede renteontvangsten en -betalingen maken deel uit van de netlokasstroom uit operationele 
activiteiten. Kasstromen als gevolg van de verwerving dan wel de afstoting van financiële belangen (deelnemingen en 
investeringen) zijn opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, waarbij rekening wordt gehouden met aanwezige 
liquide middelen in deze belangen. Uitgekeerde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor 
reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. 
Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. 

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd. worden 
aan dit boekjaar toegerekend. 

Opbrengsten 

Onzekerheden omzetverantwoording ten gevolge van sectorontwikkelingen 
Bij het bepalen van de DBC-omzet voor de schadelastjaren 2013 tot en met 2017 heeft Arkin de grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling gevolgd zoals onderstaand opgenomen. 

Met ingang van 2013 is voor de curatieve geestelijke gezondheidzorg prestatiebekostiging ingevoerd op basis van de DBC 
systematiek. In de periode 2008 tot en met 2012 is reeds gebruik gemaakt van de DBC systematiek voor de incasso van het 
budget, maar vanaf 2013 zijn de DBC's ook bepalend voor de omzet in de jaarrekening. De systematiek kende inherente 
beperkingen waardoor in de periode 2008 tot en met 2012 geen goedkeurende verklaringen bij de DBC verantwoordingen konden 
worden verstrekt. 

In 2014 is er overeenstemming bereikt tussen partijen in de sector (i.c. VWS, NZa, ZN, GGZ NL, NBA) over de 
omzetverantwoording en de materiële controles. NZa heeft in haar schrijven van 23 december 2014 de aanpak bevestigd. 
Inmiddels (april 2018) is er verdere verdieping in de afspraken rondom de materiële controles bereikt, heeft Stichting Arkin 
gekozen voor een uitgebreide uitwerking van het self assessment. aangevuld met een uitgebreide set aan queries en 
dossiercontroles, gebaseerd op de verzoeken van verzekeraars ten aanzien van de materiële controles en de laatste 
ontwikkelingen ten aanzien van de controlepunten voor schadelastjaar 2014, 2015 en 2016. De bevindingen uit de 
dossiercontroles, de self assessments en de materiële controles zijn, waar nog nodig, verwerkt in de omzet en de balans. 

Deze generieke landelijke risico's en onduidelijkheden zijn voor het belangrijkste deel geadresseerd in het door de sector breed 
overeengekomen en door Arkin specifiek uitgevoerde zelfonderzoek en interne controles (schadejaren 2013 t/m 2017) welke de 
onderwerpen bevat zoals uitgewerkt in: 
1. Het 'Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 

32' d.d. 1 december 2014 (hierna: Plan van aanpak GGZ) voor wat betreft hoofbehandelaarschap en verwijsregistratie 
2. De 27 controlepunten (inclusief hoofbehandelaarschap en verwijsregistratie) zoals opgenomen in het Controleplan 'Onderzoek 

controles cGGZ 2013' opgesteld door de Nederlandse Zorgverzekeraars voor wat betreft de formele en materiele controles 
van zorgverzekeraars; aangevuld met de actuele inzichten ten aanzien van de controlepunten, voor schadelastjaar 2014, 2015 
en 2016. Ook voor schadejaar 2017 heeft Arkin de interne controles ter hand genomen. 

3. De aanvullende controles op de juistheid van de gefactureerde bedragen, zoals deze door de Arkin zijn gedefinieerd, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van de gebruikte zorgadministralieve applicatie. 

De in het voornoemde controleplan opgenomen overeenstemming tussen zorgverzekeraars om een 'coördinerend' 
zorgverzekeraar te benoemen, die de uitkomsten van het self-assessment zal beoordelen en namens de zorgverzekeraars 
afspraken kan maken over de te crediteren bedragen naar aanleiding van het self assessment is tevens een belangrijke bijdrage 
aan de afronding voor een schadelastjaar. De bevindingen uit de spiegelinformatie over Arkin van de diverse zorgverzekeraars 
zullen bij de afronding van de afspraken uit het self assessment eveneens een plaats krijgen. 
Vooralsnog hebben we geen signalen ontvangen dat hieruit aanvullende (materiële) correcties naar voren zullen komen. 

Het voortschrijdend inzicht omtrent gepast gebruik (of liever: stand van wetenschap en praktijk, en client is redelijkerwijs 
aangewezen op de zorg) is een punt van aandacht in de omzetverantwoording over schadelastjaar 2013 tot en met 2017 
(geweest). In het overleg met de coördinerend verzekeraar is dit punt aan de orde geweest en volgens het controleplan is 
vastgesteld dat over de controles omtrent gepast gebruik nader overleg zal plaatsvinden tussen zorgverzekeraars en de branche, 
die naar de toekomst hun effect zullen krijgen. Overigens heeft Arkin, gezien de beschikbare zorgprogrammering, zorgpaden en 
zorgprotocollen, gezien de ontwikkelingen ten aanzien van ambulantisering en gezien de benchmarking van de dbc-prijzen naar 
stoornissen, aan dit onderwerp frequent aandacht besteed, zowel bij de sturing als bij de verantwoording van de geleverde zorg. 
De verwachting is dat dit geen materiele impact zal krijgen. 

De aard en de opzet van de regelgeving met betrekking lot de curatieve GGZ en basis GGZ kent onzekerheden, die inherent zijn 
aan de inrichting van de GGZ-sector in Nederland en daarmee inherent aan het leveren van de GGZ zorg door Arkin. Deze 
onzekerheden worden op basis van ervaring, van relevante informatie van derden (waaronder benchmarking) ~iV6ff;&------~ 
manieren van afstemmingsoverleggen binnen de sector en meer specifiek met verzekeraars door Arkin uiige f'lWCictemt:IClm.nie 
schattingen bij de verantwoording van de omzet. De bijzonderheden in de omzetverantwoording zijn onderstaa 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling (vervolg} 

Opbrengsten (vervolg) 

Toelichting op de omzelverantwoording van boekjaar 2017, bestaande uit onder meer schade/as/jaar 2016 en 2017 
Arkin heeft de ZvW-omzet en daarbij behorende balansposten (zoals voor alle balansposten geldt) naar beste weten bepaald en 
daarbij rekening gehouden met belangrijke schattingsfactoren en bijzonderheden die landelijk een rol spelen en ook bij Arkin van 
toepassing zijn. 

Onderstaand wordt de relevantie ervan voor de jaarrekening 2017 van Arkin toegelicht: 

Zelfonderzoek schadejaar 2014, 2015 en schadejaar 2016 en 2017 (tot en mei 31 december 2017) 
Arkin heeft het zelfonderzoek inzake schadejaar 2014 en 2015 zoals beschreven in het Plan van aanpak GGz en controlepunten 
ZN uitgevoerd en heeft het zelfonderzoek ook uitgevoerd op alle in 2014 en 2015 geopende dbc's (rekening houdend met de 
wijzigingen in de regelgeving voor betreffende jaren}. De uitkomsten van het zelfonderzoek zijn in detail vastgelegd en worden 
gerapporteerd aan de (coördinerende) zorgverzekeraar(s). Eventuele onduidelijkheden ten aanzien van de uitkomsten van het 
zelfonderzoek worden afgestemd met de zorgverzekeraars. De belangrijkste punten waar interpretatieverschillen in kunnen 
bestaan, zijn inmiddels mondeling besproken. Tevens zijn er interne controles gebaseerd op het zelfonderzoek uitgevoerd op de in 
2016 en 2017 geopende dbc's. Voor de uitkomsten van het zelfonderzoek is een reservering voor terug te betalen omzet 
opgenomen in de jaarrekening. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2017 is er nog geen akkoord van de 
zorgverzekeraar(s); uit de gevoerde overleggen en actuele inzichten komen evenmin signalen om de reservering aan te passen. 

Schadelas/(deel)plafond(s) kunnen wijzigen als gevolg van diverse contractafspraken 
Arkin heeft diverse contractafspraken gemaakt met de zorgverzekeraar die van invloed kunnen zijn op het totale schadelastplafond 
en de eventuele deelplafonds voor schadejaar 2015, 2016 en 2017. De deelplafonds verschillen per zorgverzekeraar en zijn 
afhankelijk van een aantal factoren. De betreffende factoren worden door Arkin in een prognosemodel opgenomen. gebaseerd op 
verschillende historische seizoenspatronen. Daarnaast worden een aantal contractuele afspraken die zich niet voor 
prognosticering lenen, in de reguliere monitoring en periodieke rapportages opgenomen. Op basis van de verschillende 
seizoenspatronen enerzijds en op basis van de sturing van de variabelen die in de plafonds worden genoemd anderzijds, is 
eventuele overproductie boven de plafonds gekwantificeerd in deze jaarrekening en in mindering gebracht op de omzet. 

Met de uitkomsten van deze analyse en onze schadelastprognose is rekening gehouden bij de bepaling van de 
opbrengstverantwoording 2014-2017 in lijn met de Handreiking GGz 2013 en voortbordurend op deze Handreiking en rekening 
houdend met de veranderingen in regelgeving met betrekking tot 2014-2017. 

De waardering van hel Onderhanden werk DBC in relatie tol contractafspraken, in de registratie en waardering. 
Voor de (grondslag van de} waardering van het onderhanden werk per 31 december 2017 verwijzen wij naar de toelichting op de 
post onderhanden werk en de waarderingsgrondslagen terzake. Het onderhanden werk is onderdeel van de prognosemodellering 
van Arkin. 

Overgangsregeling NHC 
Arkin heeft de berekening van de vergoeding uit hoofde van deze regeling gemaakt in lijn met de beleidsregels en nadere 
aanwijzingen terzake en gaat uit van definitieve vaststelling en verrekening van de huidige opgenomen positie. De wijze van 
berekening van deze (en dergelijke) nacalculatie-posten kent een bestendige gedragslijn. 

Afsluitend 
De bijzonderheden bij de hiervoor genoemde factoren versterken en mitigeren elkaar. Deze factoren worden in de handreiking 
omzetbepaling curatieve GGz 2013 en de hierboven opgenomen toelichting behandeld. Arkin heeft de handreiking gevolgd en 
heeft in het verlengde daarvan aanvullende controles en monitoring uitgewerkt; de in deze jaarrekening 2017 uitgewerkte en 
onderbouwde schattingen kunnen echter in de realisatie toch afwijken. De uiteindelijke uitkomsten zullen blijken uit de 
eindafrekeningen met en kunnen afwijken van de in deze jaarrekening opgenomen bedragen gebaseerd op de beste schatting. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RES UL TAA TBEPALING 

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling (vervolg} 

Opbrengsten WLZ 
De opbrengsten WLZ. worden gebaseerd op de productie en financieringsafspraken die door Arkin gemaakt zijn met de diverse 
zorgkantoren. Alleen de feitelijk gerealiseerde zorg, zoals deze ook in de definitieve nacalculaties zijn opgenomen. is in de 
opbrengsten WL2 opgenomen. Niet-verrekenbare overproductie maakt hiervan geen deel uit. 

Opbrengsten uit DBC 
Zodra een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het resultaat van onderhanden DBC-zorgproducten, worden de 
opbrengsten en -kosten als opbrengsten en kosten in de winst-en-verliesrekening verwerkt naar rato van de verrichte prestaties 
per balansdatum. Onder opbrengsten wordt verstaan de in het contract met de zorgverzekeraar overeengekomen opbrengsten, 
indien en voor zover het waarschijnlijk is dat de opbrengsten zullen worden gerealiseerd en betrouwbaar kunnen worden bepaald. 
De mate waarin prestaties van een DSC-contract zijn verricht wordt bepaald aan de hand van de tot de balansdatum gemaakte 
kosten in verhouding tot de geschatte totale kosten van het contract. Indien het resultaat van een onderhanden project niet 
betrouwbaar kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten slechts verwerkt tot hel bedrag van de gemaakte kosten dal 
waarschijnlijk kan worden verhaald. Verwachte verliezen op contracten worden onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening 
opgenomen. Waar nodig worden schattingen gedaan voor onzekerheden die afhankelijk zijn van toekomstige gebeurtenissen. 
waarbij gesteund wordt op de opgedane ervaringen. 

Overheidssubsidies 
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat 
dat zij zullen worden ontvangen en dat Arkin zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van 
door Arkin gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode 
als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van Arkin voor de kosten van een actief worden 
systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. 

Personele kosten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze 
verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. 

Pensioenen 
Stichting Arkin heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Werknemers die hiervoor in aanmerking komen, 
hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon, berekend 
over de jaren waarin een werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen die voortvloeien uit deze rechten van het 
personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Arkin stort 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 zijn financiële verplichtingen} dit toelaat. Per 1 januari 2014 moest het pensioenfonds een 
dekkingsgraad van ten minste 104.5% hebben. De dekkingsgraad (na indexatie} bedroeg toen 109%. Per 1 januari 2015 gelden 
nieuwe regels voor pensioenfondsen. Hierbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De nieuwe dekkingsgraad 
('beleidsdekkingsgraad') is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de 
dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. De beleidsdekkingsgraad is per 31 december 2017 98.6%. De actuele dekkingsgraad 
is 101,7%. 

PFZW heeft tot eind 2026 om een beleidsdekkingsgraad van 124% te bereiken. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen 
voldoen op basis van het opgestelde en bij DNB ingediende herstelplan. PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten 
instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren, anders dan de reeds 
doorgevoerde verhoging van 2%. Arkin 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, zoals in het herstelplan opgenomen. Arkin heeft 
daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 

Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en 
groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de stichting in het resultaat 
van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen 
invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa. 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling (vervolg) 

Leasing 
De stichting kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen 
verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt 
als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de 
economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm. 

Operationele leases 
Als de stichting optreedt als lessee in een operationele lease. wordt het leaseobject niet geactiveerd. Leasebetalingen inzake de 
operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. 

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering 

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de 
volgende segmenten: 

- AWBZ/ZVW/WLZ 
- Justitie 
- Centrum Bijzondere Tandheelkunde 
- Ambulant Amsterdam 
- Justitiële Verslavingszorg 
- Ambulant Gooi & Vechtstreek 
- Overige activiteiten 

Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De 
verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: 

indirecte personeelskosten: verdeling op basis van de kosten van de centrale en decentrale ondersteuning als aandeel van de 
omzet; 
indirecte materiële kosten: verdeling op basis van de kosten van de centrale en decentrale ondersteuning als aandeel van de 
omzet; 
indirecte overige kosten: verdeling op basis van de kosten van de centrale en decentrale ondersteuning als aandeel van de 
omzet, 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 

ACTIVA 

1. Immateriële vaste activa 

De specificatie is als volgt 

Kosten van qoodwtll die van derden 1s verkreqen 
Overige immateriele activa 

Totaal immateriële vaste activa 

{bedragen x € 1. 000) 

Hel verloop van de immatenèle activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 

Boekwaarde per 1 Januari 
Bij: investerinqen 
Af: afschrijvingen 

Boekwaarde per einde rapportageperiode 

Aanschafwaarde 
Cumulatieve afschrijvingen 

31-dec-17 31-dec-16 
E E 

0 2.137 
0 38 

0 2.175 

2017 2016 
€ € 

2.175 0 
0 3 000 

·2.175 -825 

0 2.175 

3.000 3.000 
3 000 825 

Toelichting: 
Betreft de bij de voortzetting van activiteiten van Stichting Victas betaalde goodwill. veras B.V. is op 30 december 2017 juridisch 
gefuseerd met Stichting Arkin. In het kader van het sloppen met het voeren van de merknaam "Victas" en dat de activueiten 
volledig zijn geintegreerd in Stichting Arl<in is de restant boekwaarde van de goodwill in één keer vervroegd afgeschreven. 

2. Materiële vaste activa 

De specificatie is als volgt: 

Bedrijfsgebouwen en lerreinen 
Machines en installaties 
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoerinq en vcoruitbetatinqen op materièle vaste activa 
Niel aan het bedrijfsproces dienstbare materiéle vaste activa 

Totaal materiële vaste activa 

Het verloop van de materiële activa in hel verslagjaar is als volgt weer te geven: 

Boekwaarde per 1 januari 
Bij: investeringen 
Af: afschriivinqen 
Af: desinvesteringen 

Boekwaarde per einde rapportagepenode 

31-dec-17 31-dec-16 
€ € 

90 309 95.874 
17.926 21.774 
4.998 5 361 
3.093 714 
1 194 1 277 

117.520 125.000 

31-dec-17 31-dec-16 
€ € 

125.000 127.857 
6.020 5 251 

-11.584 -8.074 
-1.916 .34 

117.520 125.000 

Toelichting: 

Voor een nadere specificatie van het verloop van de vaste activa per actrvaqroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht 
onder 5.1.6. 

SchattinASWijziAinA: 
Als onderdeel van de vastgoedstrategie en -plannen inventariseert Arkin op continue basis de status van haar vastgoed en de 
gebruiksduur daarvan Ook in 2017 heeft die inventarisatie plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat voor een aantal locaties de 
gebruiksduur van de verbouv.ingen, installaties en inventarissen de economische gebruiksduur korter is dan voorheen. Hierdoor 
zijn mei ingang van 2017 de afschrijvingstermijnen van deze activa aangepast. Het effect van deze verkorting van de 
afschrijvingstermijnen voor 2017 bedraagt€ 3. 1 miljoen. Het effect voor de toekomstige afschrijvingen bedraagt€ 0,5 miljoen per 
jaar gedurende de periode 2018-2021 
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Stichting Arkin 

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 

ACTIVA 

5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 

De spec,ficatie is als volg/: 

{bedragen x € 1. 000) 

Onderhanden projecten DBC"s 
Af. ontvangen voorschotten 
Af. voorzierunq onderhanden projecten 
Onderhanden prorecten DBBC's 
Af. ontvangen voorschotten 

Totaal onderhanden projecten 

Waarvan gepresenteerd als: 
- vorderincen uit hoofde van onderhanden projecten 
- schulden uit hoofde van onderhanden projecten 

31-dec-17 31-dec-16 
€ € 

71.968 66 189 
-51.734 -49.917 

-280 0 
6.864 7.197 
-7 560 -6.318 

19.258 17.151 

31-dec-17 31-dec-16 
€ € 

19.954 17.151 
-696 0 

19.258 17.151 

Toelichting: 

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC"s I DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde of de 
vervaardigingsprijs. zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede verrichtingen. De productie van het onderhanden 
werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's I DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar 
openstonden. Op het onderhanden weri< worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.' 

6. Vorderingen en overlopende activa 

De specificatie is als volgt: 

Vorderingen op debiteuren 
Rekening-courant AMC 
Nog te factureren omzet DBC"s 
Nog te factureren omzet DBBC's 
Overige vorderingen 
Overige vorderinqen subsidies 
Vooruitbetaalde bedragen 
No!'.! te ontvangen bedragen 

Totaal vorderingen en overlopende activa 

31-dec-17 31-dec-16 
€ € 

9.419 7.462 
41 42 

12 913 16.262 
3.736 5.311 
1.208 760 
1 442 724 
820 677 

1.090 1.490 

30.669 32.728 

Toelichting: 

Nagenoeg alle vorderingen> 90 dagen ZJJn voorzien. Voorziening in 2017: € 565K (2016: € 806K) 
De Overige vorderingen subsidies bestaat hoofdzakelijk uit te ontvangen bedragen in het kader van de preventie-afspraken met 
de gemeenten Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. (2016 idern.) 
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Stichting Arkin 

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 

ACTIVA 

{bedragen x € 1. 000) 

7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZIW1z 

Saldo per 1 januan 
Mutatie boekjaar 

Saldo per einde rapportageperiode 

Financieringsverschil AWBZJWlz 
Um 2014 

Saldo per 1 januari 

Financierinqsverschil boekjaar 
Correcties vooroaande jaren 
Betalinoen/ontvanqsten 
Subtotaal mutatie boekjaar 

Saldo per einde rapportageperiode 

Stadium van vaststellinq (per erkenninq): 

€ 

-480 

0 
757 

-----·=27_7_ -----=- 
480 

0 

C 

AWBZ/Wlz CBT totaal 
-2.140 116 -2.024 

468 -368 100 

-1.672 -252 -1 924 

2015 2016 2017 totaal 
€ € € € 

-570 -1.090 -2.140 

0 0 20.354 20.354 
0 863 0 1 620 

201 -314 -21.116 -21 506 
201 549 -762 468 

-369 -541 -762 -1.672 

C C a 

Financieringsverschil CBT 

Saldo per 1 januari 

Mutatie boekjaar 

Saldo per einde rapportageperiode 

116 

-368 

185 

-69 

-252 116 

31-dec-17 31-dec-16 
8. Effecten n.v.t. n.v.t. 

9. Liquide middelen 

De specificatie is als volgt. 

/bedragen x € 1. 000) 

31-dec-17 31-dec-16 

Bankrekeningen 
Kassen 

€ 

33 772 
127 

€ 

31.998 
130 

Totaal liquide middelen 33.899 32.128 

Toelichting: 

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar 
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Stichting Arkin 

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS (bedragen x € 1. 000) 

PASSIVA 

10. Eigen vermogen 

Hel eigen vermogen bestaat uil de volgende componenten: 31-dec-17 31-<lec-16 
€ € 

Kapitaal 972 972 
Bestemmingsreserves 1.659 1.438 
Bestemmingsfondsen 44 964 43 164 
Algemene en overige reserves 11 617 11 137 
Totaal eigen vermogen 59.212 56.711 

Kapitaal 
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per 

Het verloop is als volgt weer te geven 1-jan-17 bestemming mutaties 31-<lec-17 
€ € € € 

Kapitaal 972 972 

972 0 0 972 

Bestemmingsreserves 
Saldo per Resultaat- Overiqe Saldo per 

Het verloop is als volgt weer te geven 1-jan-17 bestemming mutaties 31-<lec-17 
€ € € € 

Exploitatiereserves : 
- Ambulant Amsterdam 1 518 302 1.820 
- Ambulant Gooi-en Vechtstreek -80 -81 -161 

Totaal bestemmingsreserves 1 438 221 0 1.659 

Bestemmingsfondsen 
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per 

Het verloop is als volgt weer te geven: 1:Jan-17 bestemming mutaties 31-<lec-17 
€ € € € 

Reserve aanvaardbare kosten: 
-AWBZJZVW 34 745 1.707 0 36.452 
- Justitie 159 93 252 

Bestemmingsfondsen: 
- Afkoopsom Provincie Noord-Holland 812 0 812 
- Ontwikkeling nieuwe zorgvormen 15 0 15 
• Innovatieprojecten 71 0 71 
- Egalisatie afschrijvingen 4 047 0 4.047 
- Spoedeisende Psychiatrie A'darn 377 0 377 
- Overige bestemmingsreserves 2.938 0 2.938 

Totaal bestemmingsfondsen 43 164 1.800 0 44.964 

Algemene en overige reserves 
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per 

Het verloop is als volgt weer te geven 1-jan-17 bestemming mutaties 31-<lec-17 
€ € € € 

Algemene reserves: 
- Tandheelkunde 205 -6 199 
- Justitiële Verslavingszorg 7.062 346 7.408 

Overige reserves: 
• Overige reserves 2.589 140 -2.028 701 

Wetteli1ke reserves: 
- Wettelijke reserve deelnemingen 1.281 2 028 3.309 

Totaal algemene en overige reserves 11.137 480 0 11.617 

Toelichting: 

De overige mutaties van € 2,028K betreft de mutatie Wettelijke Reserve Deelnemingen als gevolg van gecumuleerde vertiezen 
uit de dochterondernemingen. ,---t----------, 

Ter i entificatie '-----------------------------------------!--;=-~ 
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Stichting Arkin 

5.1.5 TOELICHTING OP OE GECONSOLIDEERDE BALANS 

PASSIVA 

(bedragen x € 1.000) 

11. Voonieningen 

Het verloop is als volgt weer le geven 

Aanvuümqsverpfichtinqen salarissen 
Voorziernng ORT Vakantiedagen 
Uitgestelde beloningen / Jubilea 
Voorziening reorg anisalie 
Voorziening Langdurig zieken 
Voorziening Langerhuize 

Saldo per 
1-jan-17 

€ 

479 
550 
679 

1.217 
282 
745 

Saldo per 
31-dec-17 

€ 

430 
0 

679 
1.800 

185 
677 

Totaal voorzieningen 3.952 

Dotatie Onttrekking 

€ € 

191 -240 
0 -550 
0 0 

1.700 -1.117 
117 -214 

0 -68 

2.008 -2.189 3.771 

Toeltchtmg ,n welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 
31-dec-17 

Kortlopend deel van de voorzieningen ( < 1 jr.) 
Langlopend deel van de voorzieninqen (> 1 jr.) 
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 

1 562 
2 209 

0 

Toelichting per categorie voorzieninq: 

Voorziernng Uitgestelde beloningen/Jubilea 
De voorziening Uitgestelde Beloningen/Jubilea is gebaseerd op het volledige personeelsbestand per 31 december 2017, 
rekernng houdend mei de verwachte uitstroom en de opgebouwde dienstjaren. en een disconleringsvoet van 2.5%. 

Voorziening reorganisatie 
In het kader van de bezuinigingen in de GGZ in de komende jaren is een reorganisatievoorziening gevormd van€ 1.800 K (2016: 
€ 1.217 K). Op basis van de gemaakte afspraken In het sociaal plan en een inschatting van boventalligheid en arbeidsmobiliteit is 
hel bedrag van de reorganisatievoorziening bepaald. 

Voorziening Langdurig zieken: 
Betreft reservering voor ziektekosten voor langdurig zieke medewerkers voor een periode van 2 jaar. 

Voorziening Langerhuize: 
Brentano heeft bij aanvang in 2005 ten behoeve van een centrale productieketen van de Cooperatie Langerhuize investeringen 
verricht in het pand Brouwerij 73 le Amstelveen in verbouwingen. installaties, machines en inventaris, waarvan zij juridisch en 
economisch eigenaar is. Deze investeringen zijn gefinancierd door een geldlening van de BNG. De genoemde investenngen en 
de geldlening is Brentano mede aangegaan voor rekening en risico van hel Sinai Centrum. Het risicodeel voor Sinai Centrum, 
niet hoofdelijk aansprakelijk, is 30% van€ 1.756 mln ultimo december 2017 (ultimo 2016: € 1.983 mln). 
Tevens is in 2015 vanuit Sinai Centrum B.V. een lening verstrekt aan Coöperatie Langerhuize Ier hoogte van €150K. Deze lening 
Is volledig voorzien. 
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Stichting Arkin 

5.1.5 TOELICHTING OP OE GECONSOLIDEERDE BALANS 

PASSIVA 

(bedragen x € 1.000) 

12. Langlopende schulden 

De specificatie is als volgt. 

Schulden aan kredietinstetlinqen 

Totaal langlopende schulden 

Het verloop is als volgt weer te geven: 

31-dec-17 31-dec-16 
€ € 

64.866 73.157 

64.866 73.157 

2017 2016 
€ € 

77.433 88.965 
10.000 0 
-18.307 -11.541 

9 9 

69.135 77.433 

-4.269 -4.276 

64.866 73.157 

Stand per 1 januari 
Bij· nieuwe leninqen krecletinstellinqen 
Af: aflossingen 
Bij. vnjval disaAiO 

Stand per einde rapportageperiode 

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 

Stand langlopende schulden per 31 december 

Toehchtmg in welke mate (hel totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd. 

Kortlopend deel van de lanqlopende schulden(< 1 1r. ). aflossinqsverpnchtmqen 
Langlopend deel van de langlopende schulcfen (> 1 jr.) (balanspost) 
Hiervan lanqlcpeno (> 5 jaar) 

4.269 
64.866 
43.337 

4 276 
73.157 
56.103 

Voor een nadere toetichtinq op de tanqlopende schulden wordt verwezen naar de b11laçie overzicht lanqlcpende schulden. 
De aflossingsverplichtingen zi1n verantwoord onder de kortlopende schulden. 

Toelichting: 

Bankratio's: 
ING· de Debt Service Cover Ratio: 
Onder DSCR wordt verstaan de EBITDA, verminderd met de vervangingsinvesteringen. vermeerderd of verminderd met de 
mutatie van de voorzieningen, gedeeld door het saldo van netto Rentelasten en reguliere aflossingen. 

Rabobank. de Debt Service Cover Ratio. 
De Rabobank conformeert zich aan de door ING gestelde OSCR. 

De bankratio's worden gehaald ultimo 2017. zowel bij de ING als bij de Rabobank. Op grond van de opgestelde prognose worden 
ze ook ultimo 2018 gehaald 
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Stichting Arkin 

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 

13. Kortlopende schulden en overlopende passiva 

De specificatie is als volgt: 

Crediteuren 
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 
Belastinqen en sociale premies 
Schulden ter zake van pensioenen 
Nog te betalen salarissen 
Vakantiegeld 
Vakantiedaqen 
Patiéntenfondsen 
Nog te besteden subsidiesrvooruitontvanqen bedraqen 
Nog te betalen kosten 
Overige kortlopende schulden 
Voonntcntvanqen bedragen 

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 

(bedragen x € 1.000) 

31-dec-17 31-dec-16 
€ 

4.864 
4 269 
3.189 
770 
79 

6.015 
12.360 

74 
3 752 
6 611 

29.586 
4 

€ 

4.710 
4 276 
7.154 
2 001 

6 
5.910 

11.126 
48 

4 956 
6 158 

26.990 
3 

===7=1=.5=7=3 ====73=.3=3=8 

Toelichting: 
Onder de kortlopende schulden zijn geen verplichtingen opgenomen met een looptijd langer dan één raar. 
Door de ING is een rekening-courantfaciliteit van € 15 mln ter beschikking gesteld. Op rapportagedatum wordt hier geen gebruik 
van gemaakt. 

14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

Overzicht lopende huurcontracten 

1 Achter Oosteinde 9 
2 Jean Desmetstraat 82 Um 134 
3 Keizersgracht 572 
4 Klaprozenweg 111 
5 Noordse Bosje 43 te Hilversum 
6 Strekkerweg 7 7 
7 Baarsjesweg 224 
8 Wisselwerking 46-48 
9 Bijlmerdreef 1169 

10 Buikslotermeerplein 420 e.a. 
11 Kleine Haag 1 
12 Stadsplateau 1 
13 Utrechtseweg 11 

RoetersstraaU Sarphatistraat 
Nieuwe Kerkstraat 156 
JF Hengelstraat 105 
ABC-straat 5 
Arthur van Schendelstraat 650-750 - Utrecht 
Wittevrouwenkade 6 - Utrecht 
Laan v/d Helende Meesters 

14 Overig(< S0k per jaar) 

Roads 8. V. (diverse panden) 

Sinai Centrum B.V. (diverse panden) 

• Auto's 
- Leerstoel AMC 

Looptijd 
van 

mrt-10 
iuni-08 
oktober-OS 
juni-û l 
augustus-03 
juni-03 
januari-15 
februari-11 
JUm-16 
juli-16 
april-16 
juli-16 
oktober-17 
januari-03 
april-14 

apnl-16 
oktober-17 
december-17 
juni-14 

tot 

lebruari-20 
mei-18 
oktober-17 beerndiqd 
juni-21 
december-21 
mei-23 
december-24 
januari-19 
mei-21 
december-52 
augustus-20 
december-18 
september-27 
december-21 
april-24 
onbepaald 
JUli-18 
september-24 
november-27 
december-24 

max. 4 jaar 
2 jaar 

Jaarlijkse huurverplichting 
(bedragen x € 1) 

Kortlopend deel van de verplichtingen(< 1 jr.) 
Langlopend deel van de verplichtingen (> 1 jr.) 
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 

Verder zijn er geen grote, langdunge verplichtingen inzake nieuwbouw. onderhoud. beveiliging. etc. 

143 873 
59.397 

0 
959.272 
260.482 
329.808 
416.091 
294.788 
78.211 

173.199 
93.791 
82 054 
57,517 

336.924 
110.144 
62.080 

589.422 
233.873 
138.952 

1.941.453 
487.657 

437.394 

799.000 

229.319 
175.000 

8.402.201 
37.674.380 
8.910.661 
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Stichting Arkin 

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 

14. Niet In de balans opgenomen activa en verplichtingen (vervolg) 

Uitstaande bankgaranties 

Kroonenburg Groep 
2 WBV Stadgenoot 
3 Oreo Vastgoed 
4 Internationales Immobilien lnstitut GmbH 
5 Belgraver Holding 
6 Vigor Beheer 
7 Ydam BV 
8 Fortress Beheer BV 
9 Omex BV 

10 Inside Investments NV 
11 Aedes Vastgoed BV 
12 Gemeente Utrecht 
13 VABEOG Amersfoort 
14 Payvisron Holding 
14 Van den Breemer Beheer BV 
14 SRO Vastgoed BV 

Stichting Trom 
Heule Vastgoedmanagement 
Field Willow Real Estate 
HVO Querido 
Stichting Cordaan 
Beleggingsmaatschappij Rijsterborgh Vastgoed B.V 

Expiratie 

februari-20 
mei-18 
september-14 
juni-21 
december-21 
mei-23 
december-24 
januari-19 
november-21 
december-26 
september-25 
december-18 
september-27 
december-17 
mei-22 
januari-18 
april-17 
december-18 
april-18 
seotember-19 
juni-23 
juli-21 

Bedrag Betreft 

32.091 Achter Oosteinde 
30.000 Jean Desmet 
63.750 Keizersgracht 572 

201.331 Klaprozenweg 111 
51.273 Noordse Bosje 
93.124 Strekkerweg 

136.912 Baarsjesweg 224 
86.174 Wisselwerking 40-42 
19.289 BiJlmerdreef 1169 
42.940 Buikslotermeerplein 420 e.a. 
23.000 Kleine Haag 1 
13.571 Stadsplateau 1 
45.725 Utrechtseweg 11 
11.250 Sarphatiestraat 
12.099 Schoutstraat 45 
40.000 Heiligenbergerweg 34 
16.590 Hannie Dankbaarpass. 
15.625 Nassauplein 4-6 
9.115 Oude Gedempte Gracht 20 Il 
5.000 Delflandlaan 220 

86.745 Kastelenstraat 80 
38.165 Berkenweg 7 

Voor de geboden kredietfaciliteiten en de afgesloten langlopende leningen zijn de onderstaande zekerheden verstrekt 
- positieve/negatieve hypotheekverklaring 1e Constantijn Huygensstraat 18.825.655 
- 1 • bankhvootheek oo het bedriirsoand Duivendrechtsekade 
- 1 • bankhvootheek oo het bedriifsoand Vlaardinaenlaan 
- 1 • bankhvootheek ao het bedriifsoand Domselaerstraat 
- 1° bankhvoatheek oo het bedriifsoand J.F. van Henaelstraat 
- 1 • bankhvoatheek ao het bedriirsaand Ravenswaaioad 
- 1• bankhvoatheken C.J.K. van Aalststraat 6-20: Baron G.A. nndalstraat O: 
Linneausstraat 89, Oetewalerstraat 0. Rossumplein 10-20 

Het totaal van 1 • bankhypotheken bedraagt: 
- 1 • hvootheek oo het bedrufsoand Laan van de Helende Meesters 

64.336.852 
34.474.838 

- verpanding van de boekvorderingen 
- verpanding van de bedrijrsuitrusting 

WaarborQfonds voor de Zorusector (WFZ) 

Bij de diverse financiers zijn langlopende leningen onder borging van het WFZ afgesloten ten bedrage van in totaal € 23.076.457. 
Uit hoofde van de borging door het WFZ hebben deze leningen een direct opeisbare obligo van 3% van de pro resto geborgde 
schuld 

Continuïteitsbrieven 

Stichting Arkin heeft aan haar dochteronderneming Arkin Holding B.V. de garantie afgegeven dat zij dusdanige financiële steun 
zal verschaffen om de B.V. in staat te stellen haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten en al haar verplichtingen te voldoen 
gedurende ten minste de komende vierentwintig maanden. 

Overzicht lopende borgstellingen 

Stichting Museum Pest- en Dolhuys Haarlem 

Looptijd 

Onbepaalde duur 

Verplichting (bedragen x € 1) 

400.000 

Fiscale structuur 

Stichting Arkin maakt samen met Arkin Holding B.V. Roads B.V. en Sinai Centrum BV deel uit van een fiscale eenheid voor de 
omzetbelasting. De belastinglast wordt berekend als ware de vennootschap zelfstandig belastingplichtig. 
Stichting Arkin is hoofdeliik aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. 
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Stichtinq Arkin 

5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 

BATEN 

16. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

De specificatie is als volgt· 

Opbrengsten zorgverzekenngswet (exdusiet subsidies) 
Wetteh1k budqet voor aanvaardbare kosten WLZ-zorQ (exdusief subsidies) 
Opbrenqsten Wmo 
Opbrenqsten Justitie (exclusief subsidies) 
Opbrengsten Jeugdzorg 
Overige zorgprestaties 

Totaal 

17. Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) 

De specificatie is als volgt: 

(bedragen x € 1.000) 

2017 2016 
€ € 

168.713 151.940 
20.116 21 935 
2.934 2 884 
17.970 19.210 
5.343 3 883 
585 535 

215.661 200 387 

Subsidies AWBZJZvw-zorQ 
Rijkssubsidies vanwece het Ministerie van Justitie 
Rijkssubsidies vanweqe het Ministerie van VWS (waaronder opjeidinqsfonds. 
academische component voor UMC"s) 
Subsidies vanweqe Provincies en qemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp, inclusief 
overiqe Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwencovanq. verslavinqszorq. OGGZ) 
Ovenqe subsidies. waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 
Subsidiealrekeninaen oude jaren 

Totaal 

2017 2016 
€ € 

962 1 019 
8.475 7 834 
2.750 2 757 

20.212 18.233 

376 604 
238 258 

33.013 30 705 

Toelichting: 

De toename wordt veroorzaakt door de overname van activiteiten van Victas B.V .. 

18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten 

De specificatie is als volgt: 

Overiqe dienstverleninq: 
Overiqe dienstverleninQ 

Overiqe cpbrenqsten (waaronder verqoedinq voor uitqeleend personeel en verhuur onroerend qoed): 
Overiqe opbrenqsten 
Opbrenqst verkoop MVA 

Totaal 

2017 2016 
€ € 

457 390 

3.813 2 304 
5.949 0 

10.219 2.694 

Toellchtinq: 

Onder de overiqe opbrenqsten is de boekwinst van de verkoop van een bedijfspand verantwoord. 
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Stichtin11 Arkin 

5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 

LASTEN 

19. Personeelskosten 

De specificatie is als volgt: 

Lonen en salarissen 
Sociale lasten 
Pensioenpremes 
Andere personeelskosten 
Sublotaal 
Personeel niet 1n loondienst 

Totaal personeelskosten 

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 

(bedragen x € 1. 000) 

2017 2016 
€ € 

139.607 132.493 
22.258 20 139 
12.635 11 830 
10.707 7.314 

185.207 171 776 
10.214 7.697 

195.421 179.473 

2.730 2.699 

Pensioenpremies: 
Stichting Arkin heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Werknemers die hiervoor in aanmerking komen. hebben op 
de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon, berekend over de jaren waarin 
een werknemer bij Arkin pensioen heeft opgebouwd De verplichtingen die voortvloeien uit deze rechten van het personeel. zijn 
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welz11n. Arkin stort hiervoor premies, waarvan de helft door de werkgever wordt 
belaald en de helft door de werknemer. 

De pensioenrechten worden jaarlijks geîndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het 
pensioenfonds gedeeld door zjn financiele verplichlingen) dit toelaat Per 1 januari 2014 moest het pensioenfonds een dekkingsgraad van 
ten minste 104,5% hebben. De dekkingsgraad (na indexatie) bedroeg toen 109%. 

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Hierbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 
nieuwe dekkingsgraad (beleidsdekkingsgraad') is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te 
gebruiken. zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. De beleidsdekkingsgraad 1s per 31 december 2017 98.6%. De acluele 
dekkingsgraad is 101, 7%. 

PFZW heeft tot eind 2026 om een beleidsdekkingsgraad van 124% te bereiken. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen 
op basis van het opgestelde en bij DNB ingediende herstelplan PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra 
stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren, anders dan de reeds doorgevoerde verhoging van 2% Arkin 
heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen 1n geval van een tekort bij het pensioenfonds. anders dan het effect van 
hogere toekomstige premies, zoals in het herstelplan opgenomen. Arkin heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het 
einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 

20. Afschrijvingen vaste activa 

De specificatie is als volgt· 2017 2016 
€ € 

Nacalculeerbare afschrijvingen: 
• materiële vaste activa 7.373 5.077 

Overige afschrijvingen: 
- immateriéle vaste activa 2.175 825 
• materiële vaste activa 4.211 2.997 

Totaal afschrijvingen 13.759 8.899 
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Stichting Arkin 

5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 

LASTEN 

21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 

De specificatie ,s als volgt: 

(bedragen x € 1.000) 

2017 2016 
nv.t. n.v.t. 

22. Overige bedrijfskosten 

De specificatie is als volgt. 

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 
Algemene koslen 
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 
Onderhoud en energiekoslen 
Huur en leasing 

Totaal overige bednjfskosten 

2017 2016 
€ € 

9.784 9 828 
13.635 13 402 
5.528 5.312 
7.241 6.398 
5.955 6 334 

42.143 41 274 

23. Financlële baten en lasten 

De specificatie is als volgt: 2017 2016 

Rentebaten 

Rentelasten 

Tolaal financiêle baten en lasten 

E 

14 

·5.083 

€ 

7 

·3.628 

-5.069 .3 621 

Toelichting: 

In de rentelasten is een boeterente opgenomen ad 1.573K. in het kader van de herfinanciering van de langlopende leningen van Sinai 
Centrum B.V. 
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Stichting Arkin 

5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 

24. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publleke en semipublleke sector (WNT) 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunclionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan Deze 
verantwoording is opgesleld op basis van de volgende op Slichting Arkin van toepassing zfjnde regelgeving: 
Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Stichling Arkin is€ 181.000 en is gebaseerd op klasse V. Deze klasse is gebaseerd op het 
puntentolaal van 12. Ort geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 
geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwiJkende normering, zowel voor de duur van de opdracht 
als voor het uurtarief. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling: 

Naam 

Functiegegevens 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 
Omvang dienstverband (in fte) 
Gewezen topfunctionaris? 
(Fictieve) dienstbetrekking? 

Bezoldiging 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 
Beloningen be/aaibaar op termijn 
Subtotaal 

Individueel toepasselijke bezoldlgingsmaximum 

-/- Onverschulcfigd betaald bedrag 
Totaal bezoldiging 

Gegevens 2016 
Aanvang en einde functievervulling in 2016 
Omvang dienstverband 2016 (in fie) 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termfjn 
Totaal bezoldiging 2016 

J.V. Muller O.W. Veluwenkamp 

Voorzttter Raad Lid Raad van 
van Bestuur Besluur 

01-01 - 31-12 01-01 - 31-12 
1.0 1.11 
nee nee 

Ia ia 

256.083 169 883 
11 290 11 117 

267 373 181.000 

181.000 181.000 

0 0 
267.373 181000 

01-01 • 31-12 01-01 - 31-12 
1.0 1, 11 

263.999 165.787 
11 031 10.834 

275.030 176.621 

Toelichting: 

Verplichte motivering indien overschrijding: 
De arbeidsovereenkomst van de heer Muller is aangegaan voor invoering van de WNT systematiek Dil betekent dat de heer Muller onder 
het overgangsrecht van de WNT valt Afbouwregeling WNT 1 is van toepassing. 
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Stichting Arkin 

5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 

24. Wet normerlnq bezoldlglni:, topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)(vervolg) 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1c. Toezichthoudende lopfunclionanssen- 

J C.M. Sap G.F. van Pijkeren N.S Klazinqa 

Functeqeqevens Voorzitter Lid Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 • 31112 1/1 - 31112 111 - 31/12 

Bezoldiging 
Bezoldiging 15000 10.000 10 000 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 27.150 18 100 18.100 

-/- Onverschuldiqd betaald bedrar:i 0 0 0 
Totale bezoldiging 15.000 10.000 10 000 

Reden waarom de overschrijding al dan met is toegesta N.vt. N.v.t. N.v.t 

Gegevens 2016 
Aanvang en einde functievervulling 1n 2016 1/1 - 31112 1/1-31/12 1/1 • 31/12 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 15.433 10.433 10433 
Beloningen belaalbaar op termijn 0 0 0 
Totale bezoldiging 2016 15.433 10.433 10.433 

P.H. van Leeuwen J van Ments W. van den Brink C.L.H. Bockting 

Functiegegevens Lid Lid Lid Lid 
Aanvang en einde functievervulling ,n 2017 1/1 - 31/12 1/1 • 31/12 1/1 • 31/12 1/1 • 31/12 

Bezoldiging 
Bezoldiging 10000 10.000 10.000 10.000 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaxlmum 18.100 18.100 18.100 18.100 
./. Onverschuldiqd betaald bedrag 0 0 0 0 
Totale bezoldiging 10.000 10.000 10.000 10.000 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegesla Nv I. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2016 
Aanvang en einde functievervulling in 2016 111 • 31/12 1/1-31/12 Nv t. N.vt. 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 10.433 10.433 0 0 
Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 
Totale bezoldiging 2016 10.433 10.433 0 0 

26. Honoraria accountant 2017 2016 
€ € 

De honoraria van de accountant zijn als volgt (bedragen x € 1.000): 

1 Controle van de jaarrekening 
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o Regeling AO/IC en Nacalculatie) 

Totaal honoraria accountant 

223 
99 

245 
109 

322 354 

27. Transacties met verbonden partijen 

Van transacties met verbonden partijen 1s sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling. haar deelnemingen en hun bestuurders 
en leidinggevende functionarissen. 

Er hebben zich qeen transacties met verbonden partijen voorqedaan op niet-zakelijke !Jrondsla!l. 
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Stichting Arkin 

5.1.9 ENKELVOUDIGE BALANS PER (bedragen x € 1.000) 
na resultaatbestemming 

Ref. 31-dec-17 31-dec-16 
€ € 

ACTIVA 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 1 0 2.175 
Materiële vaste activa 2 101.439 108.038 
Financiële vaste activa 3 10.746 0 
Totaal vaste activa 112.185 110.213 

Vlottende activa 

Voorraden 4 0 0 
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 5 19.954 17.151 
Vorderingen en overlopende activa 6 34.471 32.831 
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 7 0 0 
Effecten 8 0 0 
Liquide middelen 9 31.073 29.445 
Totaal vlottende activa 85.498 79.427 

Totaal activa 197.683 189.640 

Ref. 31-dec-17 31-dec-16 
PASSIVA € € 

Eigen vermogen 10 
Kapitaal 972 972 
Bestemmingsreserves 1.659 1.438 
Bestemmingsfondsen 44.964 43.164 
Algemene en overige reserves 11.617 11.137 
Totaal eigen vermogen 59.212 56.711 

Voorzieningen 11 6.319 4.129 

Langlopende schulden 12 64.866 62.412 

Kortlopende schulden 
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 5 696 0 
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 7 616 451 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 13 65.974 65.937 
Totaal kortlopende schulden 67.286 66.388 

Totaal passiva 197.683 189.640 
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Sticht ing Arkin 

5.1.10 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING (bedragen x € 1.000) 

Ref. 2017 2016 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 16 

Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) 17 

Overige bedrijfsopbrengsten 18 

183.477 

16.973 

7.870 

174.221 

17.259 

1.550 

Som der bedrijfsopbrengsten 208.320 193.030 

BEDRIJFSLASTEN: 

Personeelskosten 19 164.678 153.199 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 12.770 8.012 

Overige bedrijfskosten 22 23.418 24.688 

Som der bedrijfslasten 200.866 185.899 

BEDRIJFSRESULTAAT 7.454 7.131 

Financiële baten en lasten 23 -4.953 -6.613 

RESULTAAT BOEKJAAR 2.501 518 

RESUL TAATBESTEMMING 

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016 

Toevoeg ingl( onttrekking): 
SEGMENT 1.1 AWBZIZVW 1.707 1.875 
SEGMENT 1.2 Justitie 93 -488 
SEGMENT 2 Centrum Bijzondere Tandheelkunde -6 -22 
SEGMENT 3 Ambulant Amsterdam 302 -89 
SEGMENT 4 Justitiële Verslavingszorg 346 27 
SEGMENT 5 Ambulant Gooi & Vechtstreek -81 -8 
SEGMENT 6 Bijzondere baten en lasten 140 -777 

2.501 518 
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Stichting Arkin 

5.1.11 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
ENKELVOUDIGE JAARREKENING 

5.1.11.1 Algemeen 

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uil van de jaarrekening 2017 van de stichting. 
Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening hierna niet nader zijn 
toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening. 

5.1.11.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de 
geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening, met uitzondering van de hierna genoemde grondslagen. 

Financiële instrumenten 
In de jaarrekening van stichting Arkin zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: 
vorderingen en overlopende activa, liquide middelen, langlopende schulden en kortlopende schulden en 
overlopende passiva. 

Dee/nemingen in groepsmaatschappijen 
In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de 
vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. 

Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de instelling gehanteerd. 

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de instelling 
echter geheel of ten dele garant staat voor de schulden van een deelneming, dan wel de feitelijke verplichting 
heeft de deelneming (voor haar aandeel) in staat te stellen tot betaling van haar schulden, wordt een voorziening 
gevormd ter grootte van de verwachte betalingen door de onderneming ten behoeve van de deelneming. De 
voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op de deelneming gevormd en voor het overige 
gepresenteerd onder de voorzieningen. 

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs of lagere realiseerbare waarde. Indien sprake is van een stellig voornemen tot afstoting vindt 
waardering plaats tegen de eventuele lagere verwachte verkoopwaarde. 

Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Eventuele winsten of 
verliezen worden verantwoord onder financiële baten en lasten. 

Resultaat deelnemingen 
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de instelling 
in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva 
tussen de instelling en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet 
verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 

Huuropbrengsten 
Huuropbrengsten worden lineair in de resultatenrekening opgenomen op basis van de duur van de 
huurovereenkomst. 
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Stichting Arkin 

5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 

ACTIVA 

1. Immateriële vaste activa 

De specificatie is als volg/: 

Kosten van goodwill die van derden is verkregen 
Overige immateriële activa 

Totaal immateriéle vaste activa 

{bedragen x € 1.000) 

Het verloop van de immaterièle activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 

Boekwaarde per 1 januari 
Bij: investeringen 
Af: afschriiv inqen 

Boekwaarde per einde rapportageperiode 

Aanschafwaarde 
Cumulatieve afschrijvingen 

31-dec-17 31-dec-16 
€ € 

0 2.137 
0 38 

0 2.175 

2017 2016 
€ € 

2.175 0 
0 3.000 

-2.175 -825 

0 2.175 

3.000 3.000 
3.000 825 

Toelichting: 
Betreft de bij de voortzetting van activiteiten van Stichting Victas betaalde goodwill. Victas B.V. is op 30 december 2017 juridisch 
gefuseerd met Stichting Arkin. In het kader van het stoppen met het voeren van de merknaam "Victas" en dat de activiteiten 
volledig zijn geïntegreerd in Stichting Arkin is de restant boekwaarde van de goodwill in één keer vervroegd afgeschreven. 

2. Materiële vaste activa 

De specificatie is als volgt: 

Bedrijfsgebouwen en terreinen 
Machines en Installaties 
Andere vaste bedrijfsmiddelen. technische en administratieve uitrusting 
Materiéle vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 

Totaal materiële vaste activa 

Het verloop van de materiële activa in hel verslagjaar is a/s volgt weer te geven: 

Boekwaarde per 1 januari 
Bij: investeringen 
Af: afschrijvingen 
Af: desinvesteringen 

Boekwaarde per einde rapportageperiode 

Aanschafwaarde 
Cumulatieve afschrijvingen 

31-dec-17 31-dec-16 
€ € 

77.452 82.694 
14.799 18.371 
4.929 5.050 
3.091 714 
1.168 1.209 

101 .439 108.038 

2017 2016 
€ € 

108.038 110.429 
5.912 4.830 

-10.595 -7.187 
-1.916 -34 

101.439 108.038 

241.126 239.753 
139.687 131.715 

Toelichting: 

Schattingswijziging: 
Als onderdeel van de vastgoedstrategie en -plannen inventariseert Arkin op continue basis de status van haar vastgoed en de 
gebruiksduur daarvan. Ook in 2017 heeft die inventarisatie plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat voor een aantal locaties de 
gebruiksduur van de verbouwingen, installaties en inventarissen de economische gebruiksduur korter is dan voorheen. Hierdoor 
zijn met ingang van 2017 de afschrijvingstermijnen van deze activa aangepast. Het effect van deze verkortin 
afschrijvingstermijnen voor 2017 bedraagt€ 3, 1 miljoen. Het effect voor de toekomstige afschrijvingen bed ra 
jaar gedurende de periode 2018-2021. 
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Stichting Arkin 

5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 

ACTIVA 

(bedragen x € 1.000) 

3. Financiële vaste activa 

De specificatie is als volgt. 31-dec-17 31-dec-16 

Deelnemingen: Arkin Holding B.V. 
Vorderingen op deelnemingen 

Totaal financiële vaste activa 

€ 

0 
10.746 

€ 

0 
0 

10.746 0 

Hel verloop van de ûnenciëte vaste activa is als volgt: 

Boekwaarde per 1 januari 

Bij: verstrekte lening Sinai Centrum BV 

Boekwaarde per einde rapportageperiode 

€ 

0 

10.746 

10.746 

Toelichting: 

In 2016 is Victas B.V. toegevoegd aan de consolidatiekring. Door de aanloopverliezen van Victas BV, heeft Arkin Holding BV een 
negatieve waarde gekregen. waarvoor een voorziening is gevormd. 

31-dec-17 31-dec-16 
4. Voorraden n.v.t. n.v.t. 

5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 

De specifica/ie is als volgt: 

Onderhanden projecten DBC's 
Af: ontvangen voorschotten 
Af: voorziening onderhanden projecten 
Onderhanden projecten DBBC's 
Af: ontvangen voorschotten DBBC's 

Totaal onderhanden projecten 

31-dec-17 31-dec-16 
€ € 

71.968 66.189 
-51.734 -49.917 

-280 0 
6.864 7.197 
-7.560 -6.318 

19.258 17.151 

31-dec-17 31-dec-16 

Waarvan gepresenteerd als: 
- vorderingen uit hoofde van onderhanden projecten 
- schulden uit hoofde van onderhanden projecten 

€ 

19.954 
-696 

€ 

17.151 
0 

19.258 17.151 
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Stichting Arkin 

5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 

ACTIVA 

(bedragen x € 1.000) 

6. Vorderingen en overlopende activa 

De specificatie is als volgt: 

Vorderingen op debiteuren 
Vorderingen op groepsmaatschappijen 
Rekening-courant AMC 
Nog te factureren omzet DBC's 
Nog te factureren omzet DBBC's 
Overige vorderingen 
Overige vorderingen subsidies 
Vooruitbetaalde bedragen 
Nog te ontvangen bedragen 

Totaal vorderingen en overlopende activa 

31..<fec-17 31..<fec-16 
€ € 

9.105 7 158 
5.428 2.539 

41 42 
12.913 16.261 
3.736 5.311 
960 564 

1.231 329 
680 511 
377 116 

34.471 32.831 

Toelichting: 

Nagenoeg alle vorderingen> 90 dagen zijn voorzien. De voorziening bedraagt in 2017 € 526K (2016: € 767K). 

7. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot 

WLZ CBT totaal 
Saldo per 1 januari -567 116 -451 
Mutatie boekjaar 203 -368 -165 

Saldo per einde rapportageperiode -364 -252 -616 

Financieringsverschil WLZ 
t/m 2014 ---~2~0~15"'" ----~20"'"1~6 2017 ----""to""tac...ca"'"I € € € -----=~€ € 

Saldo per 1 januari 

Financieringsverschil boekjaar 
Correcties voorgaande jaren 
Betalingen/ontvangsten 
Subtotaal mutatie boekjaar 

Saldo per einde rapportageperiode 

Stadium van vaststelling (per erkenning): 

409 -738 

0 0 
-132 476 

------'-2::..C7..:....7 ------'2:;..:6=2 
-409 738 

-238 

0 
387 
-149 

17.763 
0 

-18.127 

-567 

17.763 
731 

-18.291 
238 -364 203 

=======o =====o =======o ====·3=6=4 ===~-3=64= 

C C C a 

-409 

31..<fec-17 31-dec-16 
Financieringsverschil CST 

Saldo per 1 januari 

Mutatie boekjaar 

Saldo per einde rapportageperiode 

€ 

116 

-368 

€ 

185 

-69 

======·2=5=2 ====1=1=6 
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Stichting Arkin 

5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 

ACTIVA 

(bedragen x E 1.000) 

9. Liquide middelen 

De specificatie is als volgt. 31-dec-17 31-dec-16 

Bankrekeningen 
Kassen 

E 

31.013 
60 

E 

29.378 
67 

Totaal liquide middelen 31.073 29.445 

Toelichting: 

De overige liquide middelen zijn terstond opeisbaar. 
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Stichting Arkin 

5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS (bedragen x € 1.000) 

PASSIVA 

10. Eigen vermogen 

Hel eigen vetmoçea bestaat uil de volgende componenten: 31-dec-17 31-dec-16 
€ E 

Kapitaal 972 972 
Bestemmingsreserves 1.659 1.438 
Bestemmingsfondsen 44.964 43.164 
Algemene en overige reserves 11.617 11.137 
Totaal eigen vermogen 59.212 56.711 

Kapitaal 
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per 

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-17 bestemming mutaties 31-dec-17 
€ € € € 

Kapitaal 972 0 0 972 

972 0 0 972 

Bestemmingsreserves 
Saldo per Resultaat Overige Saldo per 

Hel verloop is als voto; weer te qeven: 1-jan-17 boekjaar mutaties 31-dec-17 
€ € € € 

Exploitatiereserves: 
- Ambulant Amsterdam 1.518 302 1.820 
- Ambulant Gooi-en Vechtstreek -80 -81 -161 

Totaal bestemmingsreserves 1.438 221 0 1.659 

Bestemmingsfondsen 
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per 

Het verloop is als volqt weer le qeven: 1-jan-17 bestemming mutaties 31-dec-17 
€ E € € 

Reserve aanvaardbare kosten: 
-AWBZJZVW 34.745 1.707 36.452 
- Justitie 159 93 252 

Bestemmingsfondsen: 
- Afkoopsom Provincie Noord-Holland 812 812 
- Ontwikkeling nieuwe zorgvormen 15 15 
- Innovatieprojecten 71 71 
- Egalisatie afschrijvingen 4.047 4.047 
- Spoedeisende Psychiatrie A'dam 377 377 
- Overige bestemmingsreserves 2.938 2.938 

Totaal bestemmingsfondsen 43.164 1.800 0 44.964 

Algemene en overige reserves 
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per 

Het verloop is als volqt weer te qeven: 1-jan-17 bestemming mutaties 31-dec-17 
€ € € € 

Algemene reserves: 
- Tandheelkunde 205 -6 199 
- Justitiële Verslavingszorg 7 062 346 7.408 

Overige reserves: 
- Overige reserves 2.589 140 -2.028 701 

Wettelijke reserve deelnemingen 1.281 2.028 3.309 

Totaal algemene en overige reserves 11.137 480 
Ter identificatie 
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Stichting Arkin 

5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 

PASSIVA 

{bedragen x € 1.000) 

11. Voorzieningen 

Het verloop is als volgt weer te geven: 

Aanvullingsverplichtingen salarissen 
Voorziening ORT Vakantiedagen 
Uitgestelde beloningen I Jubilea 
Reorganisatie 
Voorziening deelnemingen 
Voorziening Langdurig zieken 

Totaal voorzieningen 

Saldo per 
1-jan-17 

E 

479 
550 
595 
942 

1.281 
282 

Dotatie Onttrekking 

E € 

191 -240 
0 -550 
0 0 

1.700 -842 
2.028 0 

117 -214 

4.036 -1.846 

Saldo per 
31-dec-17 

E 

430 
0 

595 
1800 
3.309 

185 

4.129 6.319 

Toelichting in welke mate {het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 
31-dec-17 

Kortlopend deel van de voorzieningen(< 1 jr.) 
Langlopend deel van de voorzieningen(> 1 jr.) 

4.859 
1.460 

12. Langlopende schulden 

De specifica/ie is als volgt· 

Schulden aan kredietinstellingen 

Totaal langlopende schulden 

Het verloop is als volgt weer te geven: 

31-dec-17 31-dec-16 
€ € 

64.866 62.412 

64.866 62.412 

2017 2016 
€ € 

66.121 73.437 
10.000 0 
-6.996 -7.325 

10 9 

69.135 66.121 

-4.269 -3.709 

64.866 62.412 

Stand per 1 januari 
Bij: nieuwe leningen 
Af: aflossingen 
Bij: vrijval disagio 

Stand per einde rapportageperiode 

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 

Stand langlopende schulden per einde rapportageperiode 

Toelichting in welke mate {het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moelen worden beschouwd: 

Kortlopend deel van de langlopende schulden(< 1 jr.). aflossingsverplichtingen 
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 

4.269 
64.866 
43.337 

3.709 
62.412 
47.624 

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. 
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. 
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Stichting Arkin 

5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 

PASSIVA 

13. Kortlopende schulden en overlopende passiva 

De specificatie is als volgt: 

Crediteuren 
Rekening-courant groepsmaatschappijen 
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 
Belastingen en sociale premies 
Schulden ter zake pensioenen 
NoQ te betalen salarissen 
Vakantiegeld/EJU 
Vakantiedagen 
Patiëntenfondsen 
Nog te besteden subsidiesNooruitontvangen bedragen 
Noçi te betalen kosten 
Overige kortlopende schulden 

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 

(bedragen x € 1.000) 

31-dec-17 31-dec-16 
E E 

4.183 3.466 
492 0 

4.269 3.709 
2.568 7.081 
732 1.875 
62 6 

5.210 5.088 
10.904 10.135 

74 48 
3.461 4.498 
4.504 3.110 

29.515 26.921 

65.974 65.937 

Toelichting: 
Onder de kortlopende schulden zijn geen verplichtingen opgenomen met een looptijd langer dan één jaar. 
Door de ING is een rekening-courantfaciliteit van€ 15 mln ter beschikking gesteld. Op rapportagedatum wordt hiervan geen 
gebruik gemaakt. 

14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

Overzicht lopende huurcontracten 

1 Achter Oosteinde 9 
2 Jean Desmetstraat 82 Vm 134 
3 Keizerspracht 572 
4 Klaprozenweg 111 
5 Noordse Bosje 43 te Hilversum 
6 StrekkerweQ 77 
7 Baarsjesweg 224 
8 Wisselwerking 46-48 
9 Bijlmerdreef 1169 

10 Buikslotermeerplein 420 e.a. 
11 Kleine Haag 1 
12 Stadsplateau 1 
13 Utrechtseweg 11 

RoetersstraaV Sarphatistraat 
Nieuwe Kerkstraat 156 
JF Hengelstraat 105 
ABC-straat 5 
Arthur van Schendelstraat 650-750- Utrecht 
Wit1evrouwenkade 6 • Utrecht 
Laan v/d Helende Meesters 

14 Overig(< 50k per jaar) 

Looptijd 
van tot 

mrt-10 februari-20 
juni-OB mei-18 
oktober-OS oktober-17 
juni-01 juni-21 
augustus-03 december-21 
juni-03 mei-23 
januari-15 december-24 
februari-11 januari-19 
juni-16 mei-21 
juli-16 december-52 
april-16 augustus-20 
juli-16 december-18 
oktober-17 september-27 
januari-03 december-21 
april-14 april-24 

onbepaald 
april-16 juli-18 
oktober-17 september-24 
december-17 november-27 
juni-14 december-24 

max. 4 jaar 
2 jaar 

Jaarlijkse huurverplichting 
(bedragen x € 1) 

beeindiqd 

• Auto's 
• Leerstoel AMC 

Kortlopend deel van de verplichtingen ( < 1 jr.) 
Langlopend deel van de verplichtingen (> 1 jr.) 
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 

Verder zijn er geen grote, langdurige verplichtingen inzake nieuwbouw, onderhoud, beveiliging, etc. 

143.873 
59.397 

0 
959.272 
260.482 
329.808 
416.091 
294.788 
78.211 

173.199 
93.791 
82.054 
57.517 

336.924 
110.144 
62.080 

589.422 
233.873 
138.952 

1.941.453 
487.657 
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166.000 
175.000 

7.102.488 
35.027.171 
8.322.452 
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Stichting Arkin 

5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS (bedragen x € 1.000) 

14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen (ve,volg) 

Uitstaande bankcarantes Expiratie Bedrag Betreft 

Kroonenburo Groep februan-20 32.091 Achter Oosteinde 
2 WBV Stadqenoot mei-18 30.000 Jean Desmet 
3 Oreo Vastqoed september-14 63.750 Keizersgracht 572 
4 Internationales Immobilien lnstitut GmbH juni-21 201.331 Klaprozenweg 111 
5 Beloraver Holdino december-21 51.273 Noordse Bosje 
6 Viqor Beheer mei-23 93.124 Strekkerweg 
7 Ydam BV december-24 136.912 Baarsjesweg 224 
8 Fortress Beheer BV januari-19 86.174 Wisselwerking 40-42 
9 Omex BV november-21 19.289 Bijlmerdreef 1169 

10 Inside Investments NV december-26 42.940 Buikslotermeerplein 420 e.a. 
11 Aedes Vastqoed BV september-25 23.000 Kleine Haag 1 
12 Gemeente Utrecht december-18 13.571 Stadsplateau 1 
13 VABEOG Amersfoort september-27 45.725 Utrechtseweg 11 
14 Pavvision Holdinq december-17 11.250 Sarphatiestraat 
14 Van den Breemer Beheer BV mei-22 12.099 Schoutstraat 45 
14 SRO Vastqoed BV ianuari-18 40.000 Heiligenberge,weg 34 

Stichtinq Trom april-17 16.590 Hannie Dankbaarpass. 
Heule Vastqoedmanaqement december-18 15.625 Nassauplein 4-6 

Voor de qeboden kredietfaciliteiten en de atqesloten lanqlopende teninqen zijn de onderstaande zekerheden verstrekt. 
- positieve/neoatieve hypotheekverklarinQ 1 e Constantijn Huvqensstraat 18.825.655 
- 1• bankhvcotheek OD het bedriifsoand Duivendrechtsekade 
- 1 • h,1nkhvnnfhP.P.k nn hP.f hPrlriif!\n,1nrl Vl,1,1rrlinnP.ni,1,1n 
- 1 • bankhvcotheek OD het bedrijfspand Domselaerstraat 
- 1° bankhvootheek op het bedriifsoand J.F. van Henqelstraat 
- 1° bankhvootheek OD het bedriifsDand Ravenswaaioad 
• 1° bankhvootheken C.J.K. van Aalststraat 6-20: Baron GA Tindalstraat 0: 
Linneausstraat 89; Oetewalerstraat O; Rossumplein 10-20 

Het totaal van 1 ° bankhypotheken bedraagt: 
• 1° hvootheek OD het bedriiîsoand Laan van de Helende Meesters 
- verpandinq van de boekvorderinqen 
• verpandinq van de bedrijfsuitrustinQ 

64.336.852 
34.474.838 

WaarborAfonds voor de Zorqsector (WFZJ 

Bij de diverse financiers zijn langlopende leningen onder borging van het WFZ afgesloten ten bedrage van in totaal 
€ 23.076.457. Uit hoofde van de borging door het WFZ hebben deze leningen een direct opeisbare obligo van 3% van de pro 
resto geborgde schuld. 

Continuïteitsbrieven 

Stichting Arkin heeft aan haar dochteronderneming Arkin Holding B.V. de garantie afgegeven dat zij dusdanige financiële steun 
zal verschaffen om de B.V. in staat te stellen haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten en al haar verplichtingen te voldoen 
gedurende ten minste de komende vierentwintig maanden. 

Overzicht lopende borgstellingen 

Stichting Museum Pest- en Dolhuys Haarlem 

Looptijd Verplichting (bedragen x € 1) 

Onbepaalde duur 400.000 

Fiscale structuur 

Stichting Arkin maakt samen met Arkin Holding B.V .. Roads B.V. en Sinai Centrum B.V. deel uit van een fiscale eenheid voor de 
omzetbelasting. De belastinglast wordt berekend als ware de vennootschap zelfstandig belastingplichtig. 
Stichting Arkin is hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. Ter identificatie 
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Stichting Arkin 

5.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 

5.1.15.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 

SEGMENT 1.1 ZVW/Wlz-zorg 

2017 

(bedragen x € 1.000) 

2016 
€ € 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Som der bedrijfsopbrengsten 

163.657 

4.565 

793 

154.209 

4.798 

71 

169.015 159.078 

BEDRIJFSLASTEN: 

Personeelskosten 139.646 128.284 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 7.649 7.153 

Overige bedrijfskosten 17.640 19.456 

Som der bedrijfslasten 164.935 154.893 

BEDRIJFSRESULTAAT 4.080 4.185 

Financiële baten en lasten -2.373 -2.310 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 1.707 1.875 

Buitengewone baten en lasten 0 0 

RESULTAAT BOEKJAAR 1.707 1.875 

RESULT AA TBESTEMMING 

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016 

Toevoegingl(onttrekking): 
Reserve aanvaardbare kosten 1.707 1.875 

1.707 1.875 
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5.1.15.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 

SEGMENT 1.2 Justitie 

2017 

(bedragen x € 1.000) 

2016 
€ € 

BEDRUFSOPBRENGSTEN: 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Som der bedrijfsopbrengsten 

18.240 

0 

0 

15.604 

0 

840 

18.240 16.444 

BEDRIJFSLASTEN: 

Personeelskosten 14.744 14.011 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 783 758 

Overige bedrijfskosten 2.095 1.655 

Som der bedrijfslasten 17.622 16.424 

BEDRIJFSRESULTAAT 618 20 

Financiële baten en lasten -525 -508 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 93 -488 

Buitengewone baten en lasten 0 0 

RESULTAAT BOEKJAAR 93 -488 

RES UL TAA TBESTEMMING 

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016 

T oevoegingl( onttrekking): 
Reserve aanvaardbare kosten 93 -488 

93 -488 
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5.1.15.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 

SEGMENT 2 Centrum Bijzondere Tandheelkunde 

2017 

(bedragen x € 1.000) 

2016 
€ € 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Som der bedrijfsopbrengsten 

1.580 

0 

0 

1.671 

0 

0 

1.580 1.671 

BEDRIJFSLASTEN: 

Personeelskosten 975 981 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 41 101 

Overige bedrijfskosten 543 584 

Som der bedrijfslasten 1.559 1.666 

BEDRIJFSRESULTAAT 21 5 

Financiële baten en lasten -27 -27 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -6 -22 

Buitengewone baten en lasten 0 0 

RESULTAAT BOEKJAAR -6 -22 

RESULT AA TBESTEMMING 

Hel resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016 

Toevoeging/( onttrekking): 
Algemene reserve tandheelkunde -6 -22 

-6 -22 
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5.1.15.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 

SEGMENT 3 Ambulant Amsterdam 

2017 

(bedragen x € 1.000) 

2016 
€ € 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

Subsidies {inclusief overige Wmo-prestaties) 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Som der bedrijfsopbrengsten 

0 

6.175 

0 

0 

6.280 

36 

6.175 6.316 

BEDRIJFSLASTEN: 

Personeelskosten 3.569 4.096 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 0 0 

Overige bedrijfskosten 2.304 2.309 

Som der bedrijfslasten 5.873 6.405 

BEDRIJFSRESULTAAT 302 -89 

Financiële baten en lasten 0 0 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 302 -89 

Buitengewone baten en lasten 0 0 

RESULTAAT BOEKJAAR 302 -89 

RESULT AA TBESTEMMING 

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016 

Toevoeging/( onttrekking): 
Exploitatiereserve Ambulant Amsterdam 302 -89 

302 -89 
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5.1.15.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 

SEGMENT 4 Justitiële Verslavingszorg 

2017 

{bedragen x € 1.000) 

2016 
€ € 

BEDRUFSOPBRENGSTEN: 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Som der bedrijfsopbrengsten 

0 

5.779 

460 

0 

5.727 

349 

6.239 6.076 

BEDRIJFSLASTEN: 

Personeelskosten 5.418 5.549 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 0 0 

Overige bedrijfskosten 475 500 

Som der bedrijfslasten 5.893 6.049 

BEDRUFSRESULTAAT 346 27 

Financiële baten en lasten 0 0 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 346 27 

Buitengewone baten en lasten 0 0 

RESULTAAT BOEKJAAR 346 27 

RESULT AA TBESTEMMING 

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016 

Toevoegingl(onttrekking): 
Algemene reserve justitiële verslavingszorg 346 27 

346 27 
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5.1.15.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 

SEGMENT 5 Ambulant Gooi & Vechtstreek 

2017 

(bedragen x € 1.000) 

2016 
€ € 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Som der bedrijfsopbrengsten 

0 

454 

0 

0 

454 

0 

454 454 

BEDRIJFSLASTEN: 

Personeelskosten 326 278 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 0 0 

Overige bedrijfskosten 209 184 

Som der bedrijfslasten 535 462 

BEDRIJFSRESULTAAT -81 -8 

Financiële baten en lasten 0 0 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -81 -8 

Buitengewone baten en lasten 0 0 

RESULTAAT BOEKJAAR -81 -8 

RESULT AA TBESTEMMING 

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016 

T oevoegingl( onttrekking): 
Explouanereserve ambulant Gooi- en Vechtstreek -81 -8 

-81 -8 
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5.1.15.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 

SEGMENT 6 Overige activiteiten 

2017 

(bedragen x € 1.000) 

2016 
€ € 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Som der bedrijfsopbrengsten 

0 

0 

6.617 

2.737 

0 

254 

6.617 2.991 

BEDRIJFSLASTEN: 

Personeelskosten 0 0 

Afschrijvmqen op immateriële en materiële vaste activa 4.297 0 

Overige bedrijfskosten 152 0 

Som der bedrijfslasten 4.449 0 

BEDRIJFSRESULTAAT 2.168 2.991 

Financiële baten en lasten -2.028 -3.768 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 140 -777 

Buitengewone baten en lasten 0 0 

RESULTAAT BOEKJAAR 140 -777 

RESULT AATBESTEMMING 

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016 

Toevoeging/( onttrekking): 
Overige reserves 140 -777 

140 -777 
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5.1.15.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN 

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen (enkelvoudig): 

SEGMENT 1.1 ZWv /Wlz-zorg 
SEGMENT 1.2 Justitie 
SEGMENT 2 Centrum Bijzondere Tandheelkunde 
SEGMENT 3 Ambulant Amsterdam 
SEGMENT 4 Justitiële Verslavingszorg 
SEGMENT 5 Ambulant Gooi & Vechtstreek 
SEGMENT 6 Overige activiteiten 

Resultaat volgens enkelvoudige resultatenrekening 

(bedragen x € 1.000) 

2017 2016 
€ € 

1.707 1.875 
93 -488 
-6 -22 

302 -89 
346 27 
-81 -8 
140 -777 

2.501 518 

2.501 518 
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5.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 

BATEN 

16. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

De specificatie is als volgt: 

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 
Opbrengsten Jeugdzorg 
Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) 
Opbrengsten Wmo 

Totaal 

(bedragen x € 1.000) 

2017 2016 
€ € 

142.262 133.409 
17.200 18.702 
5.343 3.883 

15.738 15.343 
2.934 2.884 

183.477 174.221 

Toelichting: 

De toename wordt veroorzaakt door overname van activiteiten van Victas B.V. 

17. Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) 

De specificatie is als volgt: 

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Justitie 
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds, 
academische component voor UMC's) 
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief 
overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ) 
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 
Subsidieafrekeningen oude jaren 

Totaal 

2017 2016 
€ € 

5.631 5.813 
2.750 2.757 

7.978 7.826 

376 604 
238 259 

16.973 17.259 

18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten 

De specificatie is als volgt: 

Overige dienstverlening: 
Overige dienstverlening 

Overige opbrengsten (w.o. vergoeding voor detachering en verhuur onroerend goed): 
Overige opbrengsten 
Opbrengst verkoop MVA 

Totaal 

2017 2016 
€ € 

27 29 

1.894 1.521 
5.949 0 

7.870 1.550 

Toelichting: 

Onder de overige opbrengsten is de boekwinst van de verkoop van een bedijfspand verantwoord. Ter identificatie 
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5.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 

LASTEN 

19. Personeelskosten 

De specificatie is als volgt: 

Lonen en salarissen 
Sociale lasten 
Pensioenpremies 
Andere personeelskosten 
Subtotaal 
Personeel niet in loondienst 

Totaal personeelskosten 

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 

(bedragen x € 1.000) 

2017 2016 
€ € 

117.392 112.933 
19.348 17.892 
10.874 10.308 
8.517 6.055 

156.131 147.188 
8.547 6.011 

164.678 153.199 

2.337 2.277 

20. Afschrijvingen vaste activa 

De specificatie is als volgt: 2017 2016 
€ € 

Naca lculeerbare afschrijvingen: 
- materiële vaste activa 6.458 4.245 

Overige afschrijvingen: 
- immateriële vaste activa 2.175 825 
- materiële vaste activa 4.137 2.942 

Totaal afschrijvingen 12.770 8.012 

21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 

De specificatie is als volgt: 2017 2016 
€ 

n.v.t. 
€ 

n.v.t. 
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5.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING (bedragen x € 1.000) 

LASTEN 

22. Overige bedrijfskosten 

De specificatie is als volgt: 2017 2016 
€ € 

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 7.705 7.469 
Algemene kosten 702 3.106 
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 4.141 4.014 
Onderhoud en energiekosten 6.250 5.451 
Huur en leasing 4.620 4.648 

Totaal overige bedrijfskosten 23.418 24.688 

23. Financiële baten en lasten 

De specificatie is als volgt: 2017 2016 
€ € 

Rentebaten 21 4 
Resultaat deelnemingen 0 0 
Subtotaal financiële baten 21 4 

Rentelasten -2.946 -2.849 
Resultaat deelnemingen -2.028 -3.768 
Subtotaal financiële lasten -4.974 -6.617 

Totaal financiële baten en lasten -4.953 -6.613 

24. Buitengewone baten en lasten 

De specificatie is als volgt: 

25. Honoraria accountant 

De honoraria van de accountant zijn als volgt: 

1 Controle van de jaarrekening 
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 
3 Fiscale advisering 
4 Niet-controlediensten 

2017 2016 
n.v.t. n.v.t, 

2017 2016 
€ € 

164 
68 
0 
0 

186 
78 
0 
0 

Totaal honoraria accountant 232 264 
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5.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING {bedragen><€ 1.000) 

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

De Raad van Bestuur van de Stichting Arkin heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld in de 
vergadering van 12 april 2018. 

De Raad van Toezicht van de Stichting Arkin heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de 
vergadering van 23 april 2018. 

Resultaatbestemming 

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum. 
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 

Raad van Bestuur 

V/. J 
------ De heer drs. J.V. Muller MBA MSM 
Voorzitter 

De hee, des. ;~Jokamp 
Lid 

\.~/. _j 
------ 
Mevrouw dr. C.M.T. Gijsbers van Wijk 
Lid 

' 
Raad van Toezicht 

__ v./. J 
Mevrouw drs. J.C.M. Sap 
Voorzitter 

__ \A/.) 
De heer drs. P.H. van Leeuwen 
Lid 

":': 
De heer drs. J. van Ments 
Lid 

__ Ytl) 
De heer prof. dr. W. van den Brink 
Lid 

Mevrouw prof. dr. C.L.H. Bockting 
Lid 

De heer drs. ~.:~~uw) 
Lid 
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5.2 OVERIGE GEGEVENS 
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5.2 OVERIGE GEGEVENS 

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming 

Er is geen statutaire regeling omtrent de bestemming van het behaalde resultaat in het verslagjaar. 

5.2.2 Controleverklaring 

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: de raad van toezicht en de raad van bestuur van Stichting Arkin 

Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen 
jaarrekening 2017 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Arkin te Amsterdam gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Arkin op 31 december 2017 en van het 
resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW). 

De jaarrekening bestaat uit: 
de enkelvoudige en geconsolideerde balans per 31 december 2017; 
de enkelvoudige en geconsolideerde resultatenrekening over 2017; 
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen. 

De be ss voor ons oordee 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2017 
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Arkin zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Geen controlewer kz aarnheden verricht ten aanzen van de klassenindeling 
bezoidig ·1gsmaximum 2015/2014 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2017 hebben wij het bezoldigingsmaximum 
WNT 2015/2014 zoals bepaald en verantwoord door de zorginstelling als uitgangspunt gehanteerd voor 
onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit 
bezoldigingsmaximum 2015/2014. 

Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen andere 
informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. omvat de jaarverslaggeving andere informatie, 
die bestaat uit: 

het bestuursverslag; 
de overige gegevens. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
alle informatie bevat die op grond van de RvW is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de RvW en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de RvW. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
jaarrekening 
Vera1'woordelijkheden van de raad val' bs stuu en de raad van toez cht voor de Jaarrekening 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de RvW. In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige 
interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de zorginstelling in staat is 
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de zorginstelling te 
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de zorginstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de zorginstelling. 

Onze veraotwcoroe 'jkheden voor de centre e van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 201 7, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 
het doorbreken van de interne beheersing; 
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de zorginstelling; 
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 
het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
zorginstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring 
te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een zorginstelling 
haar continuïteit niet langer kan handhaven; 
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; 
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Amsterdam, 23 april 2018 

Ernst & Young Accountants LLP 

w.g. drs. R.H.W.H. Leensen RA 
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C indrt e'> 

De machtiging om de controleverklaring openbaar te maken wordt 
gegeven onder de volgende condities: 

Indien na het verlenen van deze macnc,ging feiten en 
omstandigheden bekend worden die van essent,èle beteken,s 
zijn voor het beeld dat de 1aarreken,ng oproept. 1s nader overleg 
met de accountant noodzakell1k. 
De macht,ging heeft betrekking op het opnemen van de 
controleverklaring In het ten behoe ,e van de algemene 
vergadering uit te brengen verslag. waarin ook de opgemaakte 
1aarreken,ng wordt oogenomen. 
De machtIgIng heelt ook betrekking op het opnemen van de 
controleverklaring In het b11 het handelsregister te deponeren 
verslag. rmls de behandeling van de jaarrekening op de 
algemene vergadering met tot aanpass,ng leidt. 
De voor deponering b11 het handelsregister bestemde 
jaarrekening waarin op grond van artikel 2:397 BW 
vereenvoud1qingen zun aangebracht. dient te zun ontleend aan 
de door de algemene vergadering vastgestelde 1aarrekeninq. 
Een concept van deze voor deponerinq 011 het handelsreqrster 
bestemde Jaarrekening dient aan ons ter inzage te worden 
gegeven. 
De controleverklaring kan ook worden toegevoegd 1nd1en de 
1aarrekening op elektron,sche wuze. bnvoorbeetd op internet, 
wordt openbaar gemaakt. Deze Jaarrekening dient de volled,ge 
1aarreken1ng te zun en de:e dient goed te zun afgescheiden van 
andere gell1kt11d1g elektronisch openbaar gemaakte mtorrnaue. 
Indien de reeds openbaar gemaakte 1aarreken1ng wordt 
opgenomen In een ander stuk dal zal worden openbaar 
gemaakt. ,s voor het opnemen van de controleverklaring daarb11 
opnieuw toestemming van de accountant nodig. 

-oe1,,;t,t l"I~ OP di cond!tlC 
RJJd .,,J,, comm,s.,a c.L~1i ~n rJJd v-m bo:<;tuu:-- 

De accountant zendt zun controleverklaring doorgaans aan de raad 
van comm,ssanssen en de raad van bestuur. Dit 1s 1n 
overeenstemming met Boel\ 2 van het Burgerll1• Wetboek (BW) dat In 
artikel 393 onder meer zegt: .. De accountant geeft de uitslag van 
zun onderzoek ,,eer ,neen verklaring". "De accountant brengt 
omtrent z11n onderzoek verslag uu aan de raad van commissarissen 
en aan het bestuur." 

2 2 AICJ~rT"l!l"l•J -!r'"'4-1~ ,r;nq 

Openbaarmaking van de controleverklaring ,s slechts toegestaan na 
u1tdrukkell1ke toestemm,ng van de accountant. In dit kader wordt 
onder openbaarmaking verstaan het beschikbaar stellen voor het 
publiek. dan wel aan een zodanige kring van personen dat deze met 
het publiek geli1k ,s te stellen. Verspre1d1ng onder aandeelhouders 
c.q. leden valt ook onder dit begrip openbaar maken, zodat voor het 
opnemen van de controleverklaring m het verslag dat aan de 
algemene vergadering wordt uitgebracht macht,gmg van de 
accountant nodig ,s. 

!. 3 \..:>nt Ol<:.ft.,·kl..11 nq ptuc ..,~r1.1nt,voordlllQ 
De machtig,ng heeft betrekking op publicatie In het verslag waarin 
tevens ,s opgenomen de 1aarreken,ng 11aarop de controleverklaring 
betrekking heeft. Deze condrtre stoelt op de beroepsregels die 
zeggen dat het de accountant verboden Is toestemming te geven tot 
openbaarmaking van zi1n verklaring anders dan tezamen met de 
verantwoording waarop die verklaring betrekking heeft. De 
accountant zal ook alt11d de avenge inhoud van het verslag willen 
zien, omdat het hem niet toegestaan ,s toestemming tot 
openbaarmaking van zun •,erklaring te verlenen indien door de 
inhoud van de gezamenlijk openbaar gemaakte stukken een onjuiste 
indruk omtrent de betekenis van de 1aarreken,ng wordt gewekt. 

.J G~·ceurt,,ri1s,e-n tus s en dd''um c~!"!--rolt: , . .r~tarinq en 
dlqemt?n~:o V('-fQddi?rtnq 

Aandacht dient geschonken te worden aan het feit dat zich tussen de 
datum van de controleverklaring en de datum van de algemene 
vergadering waarin omtrent de vaststelling van de 1aarrekening 
wordt beslist. feiten of omstandigheden kunnen voordoen die van 
essent,ele betekenis zun voor het beeld dat de 1aarreken,ng oproept. 
De accountant dient nameli1k op grond van COS 560 
controlewerkzaamheden te verrichten die er op gericht zijn 
toereikende controle·1nformatie le verkr11gen dat alle gebeurtenissen 
voor de datum van de controleverklaring die aanpassing van of 
vermelding In de 1aarreken,ng vereisen. zun ges,gnaleerd. 

Indien de accountant gebeurten,ssen ter kenn,s komen. die van 
metenere betekenis kunnen zI1n voor de 1aarrekening, dient de 
accountant te overwegen of die gebeurtenissen 1u1st zun verwerkt en 
toere,kend zI1n vermeld In de toehcht,ng b11 de 1aarreken1ng. Als de 
accountant tussen de datum van de controleverklaring en de datum 
dat de 1aarreken,ng openbaar wordt gemaakt. kennis neemt van een 
feil dat de 1aarreken1ng materieel zou kunnen be,nvloeden. dient de 
accountant te beoordelen of de jaarrekening moet worden gew11z1gd, 
de kwestie te bespreken met de le,d,ng en te handelen zoals oc 
grond van de omstandigheden noodza,elijk Is. 

2 5 HJrid, , .... t>Qis~e, 
De Jaarrekening wordt (b1J onder titel 9 BW2 vallende rechtspersonen 
samen met het 1aarverslag en de avenge gegevens) overgelegd aan 
de algemene vergadering. De algemene vergadering beslist over de 
vaststelling van de Jaarrekening. Pas na de vaststelling van de 
1aarrekening door de algemene vergadering Is sprake van een 
vennootschappeh1ke Jaarrekening. Deze Jaarrekening zal ,n de regel 
,n ongewI1zIgae vorm worden vastgesteld. Aan de 
,,ennootschappeh1ke 1aarre,emng moet als onaerdeel van de overige 
gegevens de controleverklaring worden toegevoegd. De tekst 
hiervan is normaal gesproken 1dent1ek aan de eerder afgelegde 
controleverklaring. Het ,s de vennootschappell1ke Jaarrekening die 
samen met het 1aarverslag en de overige gegevens b•J het 
nandelsreg,ster wordt openbaar gemaakt. Onder de overige 
gegevens behoort dan te zun oogenomen de controleverklaring d,e 
behoort b11 de volledige 1aarreken,ng. Indien de behandeling van de 
Jaarrekening op de algemene vergadering met tot aanpassing leidt. 
kan de controleverklaring worden toegevoegd aan de door de 
algemene •,ergadering vastgestelde 1aarre,en1ng en bij ti1d1ge 
deponennç van het verslag ten kantore van het handelsregister als 
onderdeel van dil verslag worden openbaar gemaakt. 

, .ó C:p~nb,1Jrm.;11(1l"'!Q on l)ndc: ~ ;..1J:Z'i. 
De Jaarrekening kan ook worden openbaar gemaakt op andere wuze 
aan door deponering b•J het nencetsreqrster, De controleverklaring 
kan ook dan worden toegevoegd, mrts het gaat om openbaarmaking 
van de volled,ge Jaarrekening. Indien een deel van een Jaarrekening 
aan wel een verkorte 1aarrekemng openbaar wordt gemaakt. ,s het 
niet toegestaan dat daarb11 en,gerle, door de accountant gegeven 
mededeling wordt openbaar gemaakt. tenzu; 
a. h•J tot het oordeel ,s gekomen dat ,n de gegeven 

omstandigheden hel desbetrelfende stuk toereikend is: of 
b. op grond van wetteli1ke voorschriften met ooenbaarmaking van 

het desbetrelfende stuk kan worden volstaan. 
Indien n,et de volled,ge 1aarrekening wordt openbaar gemaakt. Is 
nader overleg met de accountant noodzakehJk. 811 het opnemen van 
de 1aarrekening en de controleverklaring op internet dient 
gewaarborgd te woraen dat de Jaarrekening goed 1s afgescheiden 
van andere ,nformat,e op de mternetsue. De scheiding kan 
biivoorbeetd plaatsvinden door de 1aarrekening In n,et·bewerkbare 
vorm als een afzonderh1k bestand op te nemen of door een 
waarschuwing op te nemen IndIen de lezer de 1aarre,ening verlaat. 

2 7 Opncm~n in een ander stuk 
Indien de reeds openbaar gemaakte 1aarrekening wordt oogenomen 
,neen ander stuk dat zal worden openbaar gemaakt. ,s sprake van 
een nieuwe openbaarmaking en ,s opnieuw toestemming van de 
accountant nodrq. Een voorbeeld van deze situatie ,s de publicat,e 
van een ermssrecrospectus met daarin opgenomen de 1aarrekening. 
nadat dezelfde 1aarre,enrng tezamen met de andere Jaarstukken ,s 
gedeponeera biJ het handelsregister. Voor elke nieuwe 
openbaarmaking ,s dus opnieuw toestemming van de accountant 
nodrq. 

2.8 Gebeurt('nrs><'n na de .llqemcn~ Jerqt.1dennq 
Indien na de vaststelling van de 1aarrekening feiten en 
omstandigheden bekend ZIJn geworden waardoor de 1aarreken1ng 
niet langer het wettelij, vereiste inz,cht geeft. moet ruettenun de bI1 
de vastgestelde 1aarreken,ng afgegeven controleverklaring 11orden 
gehandhaafd, evenals de bij hel handelsregister neergelegde 
controleverklaring. In dat geval dient de rechtspersoon over deze 
feiten en omstandigheden een mededeling b•J het hanae1sreg1ster te 
deooneren. voorzien van een controleverklaring. Ook ,n deze srtuatie 
is nader overleg met de accountant noodzakelijk. 


