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5.1 Geconsolideerde jaarrekening 



Stichting Arkin 

5.1 GECONSOLIDEERD RAPPORT 

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS (bedragen x € 1.000) 
Na resultaatbestemming 

Ref. 31-dec-19 31-dec-18 
€ € 

ACTIVA 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 2 106,574 106,820 
Totaal vaste activa 106,574 106.820 

Vlottende activa 

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 5 27,725 18,265 
Vorderingen en overlopende activa 6 34,952 35,183 
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 7 126 0 
Liquide middelen 9 17,250 32,518 
Totaal vlottende activa 80,053 85,966 

Totaal activa 186.627 192.786 

Ref. 31-dec-19 31-dec-18 
PASSIVA € € 

Eigen vermogen 10 
Kapitaal 972 972 
Bestemmingsreserves 1,347 1,347 
Bestemmingsfondsen 46,757 46,757 
Algemene en overige reserves 13,639 13,184 
Totaal eigen vermogen 62,715 62,260 

Voorzieningen 11 1,110 1,630 

Langlopende schulden 12 51,586 55,955 

Kortlopende schulden 
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 7 0 1,199 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 13 71,216 71,742 
Totaal kortlopende schulden 71,216 72,941 

Totaal passiva 186,627 192,786 
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5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (bedragen x € 1.000) 

Ref. 2019 2018 
€ € 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 16 

Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) 17 

Overige bedrijfsopbrengsten 18 

Som der bedrijfsopbrengsten 

250,036 

34,526 

5,946 

225,296 

36.321 

9,068 

290.508 270,685 

BEDRIJFSLASTEN: 

Personeelskosten 19 227,817 208,806 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 9,559 9,038 

Overige bedrijfskosten 22 50,637 46,810 

Som der bedrijfslasten 288,013 264,654 

BEDRIJFSRESULTAAT 2,495 6,031 

Financiële baten en lasten 23 -2,040 -2,655 

RESULTAAT BOEKJAAR 455 3,376 
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5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (bedragen x € 1.000) 

Ref. 2019 2018 
€ € € € 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Bedrijfsresultaat 2,495 6,031 

Aanpassingen voor: 
- afschrijvingen 9,559 9,038 
- vermogensmutatie 0 -328 
- mutaties voorzieningen -520 -2,141 
- vrijval disagio langlopende leningen 9 10 

9,048 6,579 

Veranderingen in vlottende middelen: 
- mutatie onderhanden projecten DBC's -9,461 994 
- vorderingen 232 -4,515 
- vorderingen/schulden uit hoofde van 
financieringstekort respectievelijk -overschot -1,325 -725 
- kortlopende schulden (excl. schulden aan 
kredietinstellingen) -450 451 

-11,004 -3,795 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 538 8,815 

Ontvangen interest 12 4 
Betaalde interest -2,090 -2,714 

-2,078 -2,710 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -1,540 6,105 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen materiële vaste activa -9,313 -6,086 
Desinvesteringen materiële vaste activa 0 7,748 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -9,313 1,662 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Nieuw opgenomen leningen 0 0 
Aflossing langlopende schulden -4,415 -9,148 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -4,415 -9,148 

Mutatie geldmiddelen -15,268 -1,381 

Mutatie liquide middelen -15,268 -1,381 
Mutatie schulden aan kredietinstellingen 0 0 
Totale mutatie volgens balansvergelijking -15.268 -1,381 
Mutatie volgens kasstroomoverzicht -15,268 -1,381 
Verschil 
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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 

Groepsverhoudingen 

Bij akte van fusie van dertig december tweeduizend negentien Roads B.V gefuseerd met moederonderneming Stichting Arkin. De 
fusie is per één januan tweeduizend negentien van kracht 

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

5.1.4.1 Algemeen (vervolg) 

Continuïteit 
De zorgverkoop 2020 omvat afspraken met zorgverzekeraars, gemeenten, Ministerie van Veiligheid en Justitie, zorgkantoren en het 
Ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Wij hebben alle vertrouwen dat wy. 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. 
Voor een toelichting voor de gevolgen van de Coronacris verwijzen wij u naar de paragraaf gebeurtenissen na balansdatum op 
pagina 54 van dit verslag 

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 penode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstiae penoden waarvoor de herzienina aevolaen heeft 

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 financiéle 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 
financiéle instrumenten betrokken die potentiéle 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 beeindiging 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 2019 heeft de Stichting Arkin een 100% belang in de volgende vennootschappen 
- Arkin Holding B V Amsterdam 
- Sina Centrum B V. Amstelveen 

Wet Normering Topinkomens 
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semu)publieke sector (WNT) heeft de instelling zich 
gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecfieke (sectorale) regels 
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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 

Activa en passiva 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingspnjs- 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 het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting. heeft plaatsgevonden, waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting. heeft plaatsgevonden, waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's. de functionele valuta van de stichting. Alle financele informatie in euro's is afgerond 

Immateriële en materiële vaste activa 
De immateriêle en materiéle vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgngs- of vervaardigingspys onder aftrek van 
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen 

De afschrijvingstermijnen van immateriêle 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 matenèle vaste bednjfsactiva in 
uitvoenng en vooruitbetalingen op materiéle vaste activa worden gewaardeerd tegen verknjgings- of vervaardigingspnys 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 ovenge afschrijvingen worden berekend als een percentage 
over de aanschafpnjs volgens de lineaire methode op basis van economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op materiele 
vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op matenele 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 hurontrat 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd 

Bedrijfsgebouwen en terreinen 
Andere vaste bedrijfs-middelen, technische en administratieve uitrusting 
Materiéle vaste bedrijfsactva in uitvoering 
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiele activa 

0.0 I 2.5 / 10.0o/o 
10.0/33.3% 

000% 
10.012.5% 

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 ovenge 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 waardevermindenng vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde, afwaardenng vindt plaats ten laste van de 
resultatenrekenino 

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa 
Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reêle waarde met waarde wijzigingen in de winst-en-verliesrekening of (2) 
geamortiseerde kostpnjs 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 waardevermindering 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 schattina kan worden aemaakt 

Objectieve aanwijzingen dat financiéle 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 
qaan, en het verdwijnen van een actieve markt voor een bepaald effect 

Aanwijzingen voor bijzondere waardevermindenngen van vorderingen en beleggingen die door de instelling worden gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostpnys 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 belangnjke vorderingen en beleggingen die niet individueel onderhevig zijn gebleken aan 
bijzondere waardevermindering en van afzonderlijk miet 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 suaaereren 

Een bijzonder waardevermindeningsverlies 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 kostpnys) opgenomen in 
de winst-en-verliesrekening 
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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) 

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa 
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 mx 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 huurtocaties 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 2019 qeen impairment noodzakelijk is. 
Als indirecte opbrengstwaarde wordt een bednjfswaardeberekening 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 I DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde of de 
vervaardigingspnjs, 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 / DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op 
het onderhanden werk worden de voorschotten de ontvanaen zun van verzekeraars in minderno aebracht 
Onderhanden werk Jeugdwet 
De omzet van Jeugdwet verrichtingen wordt bepaald op basis van prestatiebekostiging (SPICs) De omzet hiervan omvat 
afgesloetentrajecten en onderhanden productie. afgeleid naar zorgproducten. De afgeleide zorgproducten worden gewaardeerd 
tegen de met de tegenpartij overeengekomen tarieven. Onderhanden zorgtrajecten worden gewaardeerd op basis van verrichte 
prestaties voor het traject De verrichte prestaties betreffen bestede uren maal de verwachte integrale kostprijs per uur, wat de basis 
vormt voor het toekennen van opbrengsten Deze positie wordt verminderd met van de tegenpartij ontvangen voorschotten Indien 
de te verwachten te spenderen kosten de afgesproken prijs van het zorgtraject overstijgen worden deze direct in het resultaat 
verantwoord. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 
verantnrr 
Financiële instrumenten 
In de jaarrekening van stichting Arkin zijn de volgende categoneén financiêle instrumenten opgenomen: vorderingen en overlopende 
activa, liquide middelen, langlopende schulden en kortlopende schulden en overlopende passiva 
Financiéle instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reêle waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare 
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen Indien instrumenten bij de vervolgwaardenng niet worden gewaardeerd 
tegen reele 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 financiêle instrumenten gewaardeerd conform de 
toelichting verderop in deze sectie. De reêle waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden 
verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geinformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van 
elkaar onafhankelijk zijn. De reéle waarde van niet beursgenoteerde financiele instrumenten wordt bepaald door de verwachte 
kasstromen contant te maken tegen een discontenngsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende 
loootid vermeerderd met krediet- en liauiditeitooslaaen. 
De stichting maakt geen gebruik van afgeleide financiéle instrumenten 

Overige vorderingen 
Ovenge vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostpnys op basis van de 
effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiéle verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostpnys 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 
e instelling maakt in de normale bednytsutoetening gebruik van uiteenlopende tinancele instrumenten die de instelling blootstelt 
aan kredietnsico, rentensico en kasstroomnsico en liquiditeitsnsco. Om deze nsco's te beheersen heeft de stichting een beleid 
inclusief een stelsel van limieten en procedures opgesteld om de nsco s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de 
financiêle markten en daarmee de financiéle prestaties van de instelling te beperken 
Arkin heeft een deel van de leningen geborgd via het Waarborgfonds voor de Zorgsector 

Kredietrisico 
De Instelling loopt kredietnsco over vordeningen en overlopende activa en liquide middelen. Het totale kredietnsico bedraagt € 56 
miljoen (2018 € 60 miljoen) Het kredietnsco is geconcentreerd by dne tegenpartyen voor een totaalbedrag ad € 56 miljoen Deze 
drie tegenpartijen zijn drie Nederlandse systeembanken en de NZa 
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Stichting Arkin 

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAA RDERING EN RESULTAA TBEPALING 

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 vanabel rentende leningen. De instelling loopt renterisico over de rentedragende schulden en 
herfinanciering van bestaande financieringen. Voor schulden met vanabel rentende renteafspraken loopt de instelling risico ten 
aanzien van toekomstige kasstromen. De instelling loopt rentensico bij de herfinanciering van bestaande financienngen. Het 
rentenisico kan worden weeraeaeven door volaende rentetvpische vervalkalender. 

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

Verstrekte vastrentende leningen 
Verstrekte variabele leningen 
Opgenomen vastrentende leningen 4.00 7.65 14.52 25.46 4.32 
Opgenomen variabele leningen 

Per saldo rentepositie 1.00 763 1452 25.76 732 

Indien de rente op 31 december met 1% zou st4gen, waarbiy alle andere vanabelen constant blijven, zal de rentelast met € 559K 1n 
2019 stijgen (2018 €604K) 

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 financiêle 
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 € 15 miljoen 
De te betalen rente bedraaat 1 maands EURIBOR lus een oslaa (/m 31 december 2018 170 basispunten) 

Toelichting van de reële waarde 
De reêle waarde van in de balans opgenomen financiéle instrumenten verantwoord onder kasmiddelen, kortlopende vorderingen en 
schulden e.d. benadert de boekwaarde daarvan. 
De reele waarde en boekwaarde (inclusief lopende rente) van de leningen bedraagt ultimo 2019 respectievelijk € 57 miljoen en € 56 
miljoen (2018 € 61 miljoen respectievelijk € 60 miljoen) 

Liquide 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.uv 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 2019, 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 
nnonmon inrhin hot waarcrhinluk i r1at rio7o vernorfinn al wnr1on ntuannn hii rio afwikkolinn van rho vornlihtin 

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 nettokasstroom uit operationele activiteiten. 
Kasstromen als gevolg van de verwerving dan wel de afstoting van financiéle belangen (deelnemingen en investenngen) zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, waarbiy rekening wordt gehouden met aanwezige liquide middelen in 
deze belangen Uitgekeerde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten 
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Stichting Arkin 

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULT AATBEPALING 

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 waardenngsgrondslagen. 
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 2015 tot en met 2019 heeft Arkin de grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling gevolgd zoals onderstaand opgenomen. 

In 2014 is er overeenstemming bereikt tussen partijen in de sector (ic. VWS, NZa. ZN, GGZ NL. NBA) over de 
omzetverantwoording en de materiéle controles. NZa heeft in haar schrijven van 23 december 2014 de aanpak bevestigd Inmiddels 
(apnl 2018) is er verdere verdieping in de afspraken rondom de materiéle controles bereikt, heeft Stichting Arkin gekozen voor een 
uitgebreide uitwerking van het self assessment, aangevuld met een uitgebreide set aan quenes en dossiercontroles. gebaseerd op 
de verzoeken van verzekeraars ten aanzien van de materéle controles en de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de 
controlepunten voor schadelastjaar 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 geneneke landelyke nsico' s en onduidelijkheden zijn voor het belangnykste deel geadresseerd in het door de sector breed 
overeengekomen en door Arkin specifiek uitgevoerde zelfonderzoek en interne controles (schadejaren 2015 /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 

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

controles cGGZ 2013 opgesteld door de Nederlandse Zorgverzekeraars voor wat betreft de formele en matenele controles van 
zorgverzekeraars, aangevuld met de actuele inzichten ten aanzien van de controlepunten, voor schadelastjaar 2015. 2016 en 
2017 Ook voor schadejaar 2018 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 zorgadministratieve applicatie. 

De in het voornoemde controleplan opgenomen overeenstemming tussen zorgverzekeraars om een 'coordinerend 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 selfassessment 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 knijgen 
Vooralsnog hebben we geen signalen ontvangen dat hieruit aanvullende (matenele) correcties naar voren zullen komen 

De aard en de opzet van de regelgeving met betrekking tot 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) en door diverse 
manieren van afstemmingsoverleggen binnen de sector en meer specifiek met verzekeraars door Arkin uitgewerkt door middel van 
schattingen bij de verantwoording van de omzet. De bijzonderheden in de omzetverantwoording zijn onderstaand toegelicht 
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Stichting Arkin 

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepal ing (vervolg) 

Opbrengsten (vervolg} 

Toelichting op de omzetverantwoording van boekjaar 2019, bestaande uit onder meer schadelast)aar 2018 en 2019 
Arkin heeft de ZwW-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 2019 van Arkin toegelicht 

Zelfonderzoek schadeyaar 2015, 2016, 2017 en 2018 (tot en met 31 december 2019) 
Arkin heeft het zelfonderzoek inzake schadejaar 2015 en 2016 in zijn geheel afgerond en is over gegaan 
tot afwikkeling van de daaruit voortvloeiende verplichtingen aan de zorgverzekeraars. 

Arkin heeft het zelfonderzoek inzake schadejaar 2017 zoals beschreven in het Plan van aanpak GGz en controlepunten ZN 
uitgevoerd en heeft het zelfonderzoek ook uitgevoerd op alle in 2017 en 2018 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 belangnijkste punten waar interpretatieverschillen in kunnen bestaan, zijn inmiddels 
mondeling besproken Tevens zijn er interne controles gebaseerd op het zelfonderzoek uitgevoerd op de in 2018 en 2019 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 2019 is er nog geen akkoord van de zorgverzekeraar(s) inzake schadelastjaar 2017. Uit 
de gevoerde overleggen en actuele inzichten komen geen signalen om de reservering aan te passen 

Schadelast(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 tot en met 2019. 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 histonische seizoenspatronen Daarnaast worden een aantal contractuele afspraken die zich niet voor prognosticering 
lenen, in de reguliere monitoring en penodieke 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 aekwantificeerd in deze iaarrekenina en in minderina aebracht op de omzet 

Met de uitkomsten van deze analyse en onze schadelastprognose is rekening gehouden bij de bepaling van de 
opbrengstverantwoording 2015-2019 in lijn met de Handreiking GGz 2013 en voortbordurend op deze Handreiking en rekening 
houdend met de verandenngen in regelgeving met betrekking tot 2015-2019 

De waardering van het Onderhanden werk DBC in relatie tot contractafspraken, in de registratie en waardering 
Voor de (grondslag van de) waardering van het onderhanden werk per 31 december 2019 verwijzen wij naar de toelichting op de 
post onderhanden werk en de waarderingsgrondslagen terzake Het onderhanden werk is onderdeel van de prognosemodellering 
van Arkin. 

A(sluitend 
De bijzonderheden bij de hervoor 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 monitonng uitgewerkt, de in deze jaarrekening 2019 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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Stichting Arkin 

5.1.4 GROND SLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

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 WLZ 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 DBC-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 het bedrag van de gemaakte kosten dat 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 waann de kosten worden gemaakt Subsidies ter compensatie van Arkin voor de kosten van een actief worden systematisch 
in de winst-en-verliesrekenina opgenomen aedurende de aebruiksduur 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 belastingautonteit 

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 
werkoever wordt betaald en de helft door de werknemer 

Per 1 januan 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 2019 96.5% De laatst 
bekende actuele dekkingsgraad ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening is de dekkingsgraad per einde februan 2020 zijnde 
95.3 %. 

pF ZW 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. PF ZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten 
instellingen om extra stortingen te verichten 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 
hot roncinorfnrie anrfor rfan hot ffat uan hnoro tnoknrctino nroroc ale in hot hortolnlar nnnnnron rkin hoot r3arr 

Financiële baten en lasten 
De financiele 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 financiéle beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiéle vaste activa 
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Stichting Arkin 

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAA RDERING EN RESULTAA TBEPALING 

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling (vervolg) 

Leasing 
De stichting kan financiêle 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 financiéle 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: 

- ZWwNwLZ 
- Justitie 
- Centrum Bijzondere Tandheelkunde 
- Ambulant Amsterdam 
- Justitiéle Verslavingszorg 
- Ambulant Goo, & Vechtstreek 
- Ovenige 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 materiéle 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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Stichting Arkin 

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 

ACTIVA 
2. Materiële vaste activa 

(bedragen x € 1 000) 

De specificatie is als volgt 

Bedrijfsgebouwen en terreinen 
Machines en installaties 
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 
Materele vaste bedrijfsactva in uitvoering en vooruitbetalingen op matenele vaste activa 
Niet aan het bednjfsproces dienstbare materele vaste activa 

Totaal matenele vaste activa 

Het verloop van de materiéle activa in het verslagjaar s als volgt weer te geven 

Boekwaarde per 1 januari 
Bij. investeringen 
At. afschrijvingen 
Af: desinvestenngen 

Boekwaarde per einde rapportageperiode 

Aanschafwaarde 
Cumulatieve afschrijvingen 

31dec-19 31-dec-18 
€ € 

83,037 83,244 
15,871 16.018 
5.133 5,083 
1,448 1.332 
1.085 1,143 

106.574 106.820 

31dec-19 31-dec-18 
€ € 

106.820 117.520 
9.313 6.,086 
-9.559 -9.038 

0 -7,748 

106.574 106.820 

262.235 271.612 
155.660 146.102 
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Stichting Arkin 

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 

ACTIVA 

(bedragen x € 1 000) 

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's I DBC-zorgproducten (DBBC's en overige trajecten) en OHW Jeugdwet 

De specificatie is als volgt. 

Onderhanden werk DBC's 
Af: ontvangen voorschotten 
Af: voorziening onderhanden projecten 
Onderhanden werk BBC's 
Af ontvangen voorschotten 

Totaal onderhanden projecten 

Waarvan gepresenteerd als. 
- vordenngen uit hoofde van onderhanden projecten 
- schulden uit hoofde van onderhanden projecten 

31-dec-19 31dec-18 
€ € 

81.,331 71.,910 
-54.545 -53.927 

-396 0 
9,176 8,020 
-7,841 -7.738 

27,725 18,265 

31-dec-19 31-dec-18 
€ € 

27,725 18.265 
0 0 

27.725 18,265 

6. Vorderingen en overlopende activa 

De specificatie is als volgt 31-dec-19 31-dec-18 

Vordenngen op debiteuren 
Nog te factureren omzet DBC's 
Nog te factureren omzet DBBC's 
Ovenge vorderingen 
Overige vorderingen subsidies 
Vooruitbetaalde bedragen 
Nog te ontvangen bedragen 

13,141 
12.586 
2.677 
681 

2.914 
1,039 
1.,914 

16.782 
9,627 
3,530 
830 
718 

1,175 
2.521 

Totaal vorderingen en overlopende activa 34.952 
====== 35.183 

Toelichting: 

Nagenoeg alle vordenngen > 90 dagen zijn voorzien. Voorziening in 2019 € 1105K(2018 € 1.558K) 

16 



Stichting Arkin 

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 

ACTIVA 

(bedragen € 1 000) 

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

Saldo per 1 januan 
Mutatie boekjaar 

Saldo per einde rapportageperiode 

Financieringsverschil AWBZWIz 
t/m 2016 2017 

Saldo per 1 januari 

Financienngsverschil boekjaar 
Correcties voorgaande jaren 
Betalingen/ontvangsten 
Subtotaal mutatie boekjaar 

Saldo per einde rapportageperiode 

Stadium van vaststelling (per erkenning). 

-910 

0 
510 
400 

0 

0 
0 
0 

910 0 

0 0 

C C 

AWBZ/WIz CBT totaal 
-821 -378 -1,199 

1,060 265 1.325 

239 -113 126 

2018 2019 totaal 
€ € € 

89 -821 

0 21,154 21,154 
-1 0 509 

-88 -20,915 -20.603 
-89 239 1,060 

0 239 239 

C a 

Financieringsverschil CBT 

Saldo per 1 januari 

Mutatie boekjaar 

Saldo per einde rapportageperiode 

-378 

265 

-252 

-126 

-113 -378 

9. Liquide middelen 

De specificatie is als volgt 

(bedragen x € 1 000) 

31-dec-19 31.dec-18 

Bankrekeningen 
Kassen 

€ 

17.123 
127 

32.335 
183 

Totaal liquide middelen 17.250 32,518 

Toelichting: 

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar 
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Stichting Ark in 

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

PASSIVA 

10. Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten 31-dec-19 31dec-18 
€ € 

Kapitaal 972 972 
Bestemmingsreserves 1.,347 1,347 
Bestemmingsfondsen 46.757 46.757 
Algemene en ovenge reserves 13,639 13,184 
Totaal eigen vermogen 62,715 62,260 

Kapitaal 
Saldo per Resultaat Overige Saldo per 

Het verloop is als volgt weer te geven 1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19 
€ € € € 

Kapitaal 972 972 

972 972 

Bestemmingsreserves 
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per 

Het verloop is als volgt weer te geven. 1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19 
€ € € € 

Exploitatiereserves • 
- Ambulant Amsterdam 1.508 0 1.508 
- Ambulant Goor-en Vechtstreek -161 0 -161 

Totaal bestemmingsreserves T.3I7 1.37 

Bestemmingsfondsen 
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per 

Het verloop is als volgt weer te geven. 1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19 
€ € € € 

Reserve aanvaardbare kosten. 
- ZWNwLZ 38.611 0 0 38.611 
- Justitie -114 0 -114 

Bestemmingsfondsen. 
- Afkoopsom Provincie Noord-Holland 812 0 812 
- Ontwikkeling nieuwe zorgvormen 15 0 15 
- Innovatieprojecten 71 0 71 
- Egalisatie afschnjvingen 4,047 0 4,047 
- Spoedeisende Psychiatrie A'dam 377 0 377 
- Ovenge bestemmingsreserves 2.938 0 2.938 

Totaal bestemmingsfondsen 46.757 0 0 46,757 

Algemene en overige reserves 
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per 

Het verloop is als volgt weer te geven 1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19 
€ € € € 

Algemene reserves 
- Tandheelkunde 237 0 237 
- Justitiele Verslavingszorg 8.157 0 8,157 

Ovenige reserves 
- Ovenge reserves 4,790 455 0 5.245 

Wettelijke reserves 
- Wettelijke reserve deelnemingen 0 0 0 

Totaal algemene en overige reserves T3,787 455 T3.633 
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Stichting Arkin 

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 

PASSIVA 

11. Voorzieningen 

Het verloop is als volgt weer te geven. 
Saldo per 
1jan-19 

(bedragen x € 1 000) 

Aanvullingsverplichtingen salanssen 
Uitgestelde beloningen / Jubilea 
Voorziening reorganisatie 
Voorziening Langdung zieken 

290 
618 
592 
130 

Totaal voorzieningen 1,630 

Dotatie Onttrekking 

€ € 

0 -105 
0 -64 
0 -592 

371 -130 

371 -891 

Saldo per 
31-dec-19 

185 
554 

0 
371 

1,110 

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd. 
31-dec-19 

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

985 
125 

0 

Toelichting per categorie voorziening: 

Voorziening Uitgestelde beloningen/Jubilea 
De voorziening Uitgestelde Beloningen/Jubilea is gebaseerd op het volledige personeelsbestand per 31 december 2019, rekening 
houdend met de verwachte uitstroom en de opgebouwde dienstjaren, en een disconteringsvoet van 2.5%. 

Voorziening Langdung zieken. 
Betreft reservering voor ziektekosten voor langdung zieke medewerkers voor een periode van 2 jaar 
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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 kredietinstellingen 

Totaal langlopende schulden 

Het verloop is als volgt weer te geven 

31-dec-19 31dec-18 
€ € 

51,586 55,955 

51.,586 55,955 

2019 2018 
€ € 

59,997 69.135 
0 0 

-4,415 -9.148 
9 10 

535.597 59.997 

-4.,005 -4,042 

57,3586 55.955 

Stand per 1 januari 
Bij nieuwe leningen kredietinstellingen 
Af aflossingen 
Bij. vrijval disagio 

Stand per einde rapportagepenode 

Af aflossingsverplichting komend boekjaar 

Stand langlopende schulden per 31 december 

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd 

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

4,005 
51.,586 
33,371 

4,042 
55.955 
56. 103 

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

Toelichting: 

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

Rabobank. de Debt Serice Cover Ratio 
De Rabobank conformeert zich aan de door ING gestelde DSCR 

De bankrato's worden gehaald ultimo 2019, zowel bij de ING als bij de Rabobank 
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Stichting Ark in 

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 

13. Kortlopende schulden en overlopende passiva 

De specificatie is als volgt 

Schulden aan kredietinstellingen 
Crediteuren 
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 
Belastingen en sociale premies 
Schulden ter zake van pensioenen 
Nog te betalen salarissen 
Vakantiegeld 
Vakantiedagen 
Patiéntenfondsen 
Nog te besteden subsidies/Vooruitontvangen bedragen 
Nog te betalen kosten 
Ovenige kortlopende schulden 
Vooruitontvangen bedragen 

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 

(bedragen x € 1 000) 

31-dec-19 31-dec-18 

0 
6.984 
4,005 

11,497 
979 
183 

6.762 
15.293 

19 
2.133 
4,951 

18.408 
3 

0 
7,128 
4,042 
5.450 
934 
163 

6.433 
13.999 

56 
3.493 
7.,001 

23.038 
5 

71,216 71,742 

Toelichting: 
Onder de kortlopende schulden zjn geen verplichtingen opgenomen met een looptijd langer dan één jaar. 
Door de ING is een rekening-courantfaculteit van € 15 mln ter beschikking gesteld. Op rapportagedatum wordt her 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 Klaprozenweg 111 
4 Noordse Bosje 43 te Hilversum 
5 Strekkerweg 77 
6 Baarsjesweg 224 
7 Wisselwerking 46-48 
8 Bijlmerdreef 1169 
9 Buikslotermeerplein 420 e.a 

10 Kleine Haag 1 
11 IJburglaan 727E 
12 Overschiestraat 55-57 
13 Berkenweg 7 

Stadsplateau 1 
Utrechtseweg 11 
Roetersstraat/ Sarphatistraat 
Nieuwe Kerkstraat 156 
Arthur van Schendelstraat 650-750 - Utrecht 
Wttevrouwenkade 6 - Utrecht 
Soesterwetering 1 - Utrecht 
Domselaerstraat 126 
Domselaerstraat 128 (MP) 
Spaarnepoort 1 

14 0venig (< 50k per jaar) 
Roads (diverse panden) 

Sinai Centrum B V. (diverse panden) 

-Auto's 
- Leerstoel AMC 

Looptijd 
van 

mrt-10 
juni-08 
juni-01 
augustus-03 
juni-03 
januari-15 
februari-11 
juni-16 
juli-16 
apn1-16 
maart-18 
maart-19 
augustus-06 
juli-16 
oktober-17 
januari-03 
apr1-14 
oktober-17 
december-17 
januan-18 
juni-18 
juni-18 
maart-19 

tot 

februan-25 
ju-23 
juli-31 
december-21 
mer-23 
december-24 
januan-24 
mer-21 
jun-26 
augustus-20 
februan-23 
februari-29 
juli-21 
december-24 
september-27 
januari-22 
apn1-24 
september-24 
november-27 
maar-23 
mer-28 
mei-28 
juni-20 

max 4jaar 
2 jaar 

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

Jaarlijkse huurverplichting 
(bedragen x € 1) 

150.474 
150.764 

1,024,084 
273,939 
345.857 
441,839 
296,454 
85.940 

208,698 
64,990 
65.095 

242.807 
425.682 
84.329 

194,788 
298.134 
119.989 
418,832 
141,731 
774,767 
711.708 
313,859 
278.457 
379.226 
755.200 

496.408 

243,718 
175.000 

9.075.269 
36.953.384 
13.017.412 

Verder zijn er geen grote. langdunge verplichtingen inzake neuwbouw. onderhoud, beveiliging. etc 
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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 Expiratie Bedrag Betreft 
(bedragen x € 1) 

1 Kroonenburg Groep februan-25 32.091 Achter Oosteinde 
2 WBV Stadgenoot juli-23 30.000 Jean Desmet 
3 Internationales Immobilien Institut GmbH juli-31 280.848 Klaprozenweg 111 
4 Belgraver Holding december-21 51,273 Noordse Bosje 
5 Vigor Beheer mer-23 93,124 Strekkerweg 
6 Ydam BV december-24 136.912 Baarsje sweg 224 
7 Fortress Beheer BV januari-24 86,174 Wisselwerking 40-42 
8 0mex BV november-21 19.289 Bijlmerdreet 1169 
9 Inside Investments NV december-26 42.940 Buikslotermeerplein 420 e.a 
9 Keij en Stefels BV jun-26 6.608 Buikslotermeerplein 420 e.a 

10 Aedes Vastgoed BV augustus-20 23.000 Kleine Haag 1 
11 Stichting Ymere februan-23 14.850 ljburglaan 727E 
12 Rietveld Vastgoed B. februan-29 70.059 Overschiestraat 55-57 
13 Rijsterborgh Vastgoed B.V juli-21 102.294 Berkenweg 7 
14 Payvision Holding februar-20 11,250 Sarphatiestraat 
14 Van den Breemer Beheer BV oktober-26 12.099 Schoutstraat 45 

Stichting Trom apnl-21 16.590 Hannie Dankbaarpassage 33 
Heule Vastgoedmanagement december-20 15.625 Nassauplein 4-6 
Field Willow Real Estate september-20 9.114 Oude Gedepte Gracht 2011 
Veduta Vastgoed B.V. maart-20 14.950 Richard Holkade 2a 
C Verkuijl mer-23 7.257 Kruisweg 618 
Stichting Cordaan juni-23 86.745 Kastelenstraat 80 

Voor de geboden kredietfaciliteiten en de afgesloten langlopende leningen zijn de onderstaande zekerheden verstrekt 
- 1e bankhypotheek op het bedrijfspand Duivendrechtsekade 
- 1e bankhypotheek op het bedrijfspand Vlaardingenlaan 
- 1e bankhypotheek op het bedrijfspand Domselaerstraat 
- 1e bankhypotheek op het bedrijfspand J.F van Hengelstraat 
- 1e bankhypotheek op hel bedrijfspand Ravenswaaipad 
- 1e bankhypotheken C.JK van Aalststraat 6-20:, Baron GA Tindalstraat 0, 
Oetewalerstraat O; Rossumplein 10-20 

Het totaal van 1e bankhypotheken bedraagt 
- 1e hypotheek op het bedrijfspand Laan van de Helende Meesters 
- verpanding van de boekvorderingen 
- verpanding van de bedrijfsuitrusting 

69.336.852 
13.500.000 

Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) 

By de diverse financiers zyn langlopende leningen onder borging van het WFZ afgesloten ten bedrage van in totaal € 21 620.726 
Uit hoofde van de borging door het WFZ hebben deze leningen een direct opeisbare obligo van 3% van de pro resto geborgde 
schuld 

Continuiteitsbrieven 

Stichting Arkin heeft aan haar dochterondernemingen Arkin Holding BV. en Sina Centrum BV de garantie afgegeven dat zij 
dusdanige financiele steun zal verschaffen om de B. V's in staat te stellen hun bednjfsactiviteiten voort te zetten en al hun 
verplichtingen te voldoen gedurende ten minste de komende vierentwintig maanden. 

Overzicht lopende borgstellingen 

Stichting Museum Pest- en Dolhuys Haartem 

Looptijd Verplichting (bedragen x € 1) 

Onbepaalde duur 400.000 

Fiscale structuur 

Stichting Arkin maakt samen met Arkin Holding 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 
De activiteiten van Roads BV hebben tot aan de fusie deel uitgemaakt van de fiscale eenheid Stichting Arkin 
Stichting Arkin is hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel 
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Stichting Ark in 

$. 1.6 GECONSOLIDEERDO MUTATIEOVERZ ICHT IMMA TERIELE VASTE ACTIVA 

Kosten van oo ru itbe  
goodwill die talingen op 
van derden is immuteriele Totaal 

vwrkregen activa 

Stand per 1 januari 2017 
• aanschafwaarde 2050 150 3 000 
- curruiatrvo horwaard onrgon 0 0 0 
• currulatrve a/schqvrgon 2.850 150 3,000 

Boekwaardo por 1 aruan 2017 0 0 

Mutaties in het boekjaar 
- rwvostenrgon 0 0 0 
• herwaardonrgon 0 0 0 
a/schnyvngen 0 0 0 
bgondore waardevormurdenngor 0 0 0 

terugnaro g0eet al'go schoven act'va 
aan scha twaardo 0 0 0 
curulatavo herwaardonrgon 0 0 
curru lat avo a/schnvrgon 0 0 

- de srvostensngon 
aan«scha hwaarde 0 0 
curruit ave herwaard onrq on 0 0 
currulat servo aschqvrg on 0 0 0 
por saldo 0 0 0 

Mutatos n boekwaarde (por sa#do) 0 0 0 

Stand per )1 december 2017 
aanschafwaardo 2.850 150 3000 

• currulatovo herwaardonrgon 0 0 0 
• currulat erve aschnpvngon 2 850 150 3000 

8ooiwaardo par 31 docomet 201/ 0 0 

Al'schnpng sporcontago 33 3% 100 0%, 
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Sti ch ting Arki n 

S. 1.6 GECONSOLI DEERD MUTATI EOVERZI CHT MA TERIELE VASTE ACT IVAF INANC IEL E VASTE ACT IVA 

ndere vaste Materie vaste 
bedrijfs bedrijfsactiva in 

middelen, uitvoering en Miet aan het 
Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces 

gebouwen en Machines en administratieve op materiele dienstbare Totaal 
terreinen installaties uitrusting vaste activa materiele activa 

€ € € € 

Stand per 1 januari 
- aanschafwaarde 161 300 42 417 39.801 1 332 7417 262 267 
rnpat rent 9 345 0 0 9345 
- cumulaterve a/scnqvrgen 68. 710 26 400 34118 0 16.274 146 102 

Bookwaardo per 1 aruan 83249 16.017 5.083 1 332 1 143 106.820 

Mutaties in het boekjaar 
nvostenrgon 4,812 2273 211 116 0 9.313 

- afschvngon 5 020 2420 2061 0 58 9559 

tet ugnarro geheel alge schoven acta 
- aars cha Mwaarde 0 0 0 0 
- curubatovo afschryvergon 0 0 0 

- Buy.tonder» war do vormendenngen 
- aanschafwaardo 0 0 0 0 
currulateva afschqnrgen 0 0 0 0 0 

do snvo stonongon 
aanschafwaardo 0 0 0 0 0 0 
curulatovo a/schnnrgen 0 0 0 0 0 0 
pr saldo 0 0 0 0 0 0 

Mutators n boekwaarde {por sado] -208 -146 so 116 -58 -246 

Stand per einde rapportageperiode 
- ans ch a twaardo 166.112 44.691 41912 1 448 1141t 271580 
• irpar rent 9345 9345 
• currulatovo afschnyvrgon r3730 28 820 36.779 0 16,332 155 660 

Bookwardo 83.03 15.871 5133 1448 1.085 106.514 

Alcnnpng sportcontogo 001251100% 5 0% 100/33.1% 00% 100125% 



stichting Arun 

JAGEN 

5t7overzicht Langlopende schulden ottimro 2019 {geconsolideerd) 

Restschuld Mnwre Ra»tsc huid Roterende 
Lerwrggeve utum Hoofdsom Totale 

$oort iring er#eb+ka Jt decembet ierren n Anteing in 1t december Rast-schuld looptijd in Aft ossurg Anos.sung Gestelde 
looptijd remt 2018 2019 2019 2019 over Saa jaren eind wre 2020 zekerheden 
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Stichting Arkin 

5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 

BATEN 

16. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

De specificatie is als volgt 

Opbrengsten zorgverzekenngswet (exclusief subsidies) 
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ-zorg (exclusief subsidies) 
Opbrengsten Wmo 
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg. exclusief subsidies) 
Opbrengsten Jeugdzorg 
Overige zorgprestaties 

Totaal 

17. Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) 

De specificatie is als volgt 

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

Totaal 

18. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten 

De specificatie is als volgt 

Ovenge dienstverlening 
Overige dienstverlening 

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed). 
Overige opbrengsten 
Opbrengst verkoop MVA 

(bedragen x € 1 000) 

2019 2018 
€ € 

196.929 175.093 
21,154 20.635 
2.598 2.727 

20.493 18.570 
7,680 7.425 
1,182 846 

250,036 225,296 

2019 2018 
€ € 

877 933 
8.981 9.252 
3.178 3.093 

20.529 22.420 

762 409 
199 214 

34,526 36.321 

Totaal 

2019 2018 
€ € 

1.795 422 

4,151 3,844 
0 4.802 

5.946 9.068 
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Stichting Arkin 

5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 

LASTEN 

19. Personeelskosten 

De specificatie is als volgt 

Lonen en salanssen 
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) 

2019 2018 
€ € 

156,025 148,223 
26.834 23.888 
14,039 13.299 
11,133 10,599 

208.031 196.009 
19,786 12,797 

227.817 208.806 

2.972 2,789 

Toelichting: 

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 Welzijn. Arkin stort hiervoor premies, waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de 
werknemer. 

Per 1 januan 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 2019 96.5%. De laatst bekende actuele dekkingsgraad 
ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening is de dekkingsgraad einde februari 2020 zijnde 95.3 % 

20. Afschrijvingen vaste activa 

De specificatie is als volgt 2019 2018 
€ € 

Nacalculeerbare afschrijvingen 
- mateniele vaste activa 5.204 5.400 

Overige afschrijvingen. 
- immateriele vaste activa 0 0 
- matenêéle vaste activa 4,355 3,638 

Totaal afschrijvingen 9,559 9,038 
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Stichting Arkin 

5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 

LASTEN 

(bedragen x € 1 000) 

21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 

De specificatie is als volgt 2019 2018 
nv.t nv.t 

22. Overige bedrijfskosten 

De specificatie is als volgt. 

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 
Algemene kosten 
Patiént- en bewonersgebonden kosten 
Onderhoud en energiekosten 
Huur en leasing 

Totaal overige bedrijfskosten 

2019 2018 
€ € 

11,505 10.570 
17.245 17,908 
6,048 5.625 
7.937 5.679 
7.902 7.027 

50.637 46.810 

23. Financiële baten en lasten 

De specificatie is als volgt 2019 2018 
€ € 

Rentebaten 

Rentelasten 

Totaal financiéle baten en lasten 

12 

-2.052 

4 

-2,659 

-2.040 -2.655 
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Stichting Arkin 

5.1.8 TOELICHTING OP OE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 

24. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Stichting Arkin 

Per 1 januan 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is 
opgesteld op basis van de volgende op Stichting Arkin van toepassing zijnde regelgeving. 
Het bezoldigingsmaximum bedraagt EUR 194.000 voor Stichting Arkin in 2019, zijnde klasse V met 13 punten op basis van de regeling Zorg- en 
jeugdhulp Dit geldt naar rato van de duur en omvang van het dienstverband Voor de Raad van Toezicht gelden de maxima van 15% van EUR 
29 100 voor de voorzitter en 10% van EUR 19.400 voor de oven.ge leden 
De binnen onze organisatie geidentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere 
WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf 1 januan 2018) 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanat de 13e maand van 
de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionans worden aangemerkt 

Gegevens 2019 

bedragen x € 1 J.V. Muller o.w. CM.T. Gijsbers  
Vel uw en kamp van Wijk 

Functiegegevens RvB - Voorzitter RvB-Luid RvB -Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 -31/12 01/01-31/12 01/01-09/12 
Omvang dienstverband 1.0 1.0 1.0 
Dienstbetrekking? Ja Ja Ja 

Bezoldiging 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 213,155 182.318 171,465 
Beloningen betaalbaar op termijn 11,737 11.631 10,946 
Subtotaal 224,892 193.949 182.411 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194,000 194,000 182.307 

Overschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag 0 0 0 
Bezoldiging 224.892 193.949 182.411 

Reden waarom de overschrijding al dan Optische 
niet is toegestaan Overgangsrecht Nv.t. overschnyding 
Toelichting op de vordenng wegens 
onverschuldigde betaling N.vt Nv.t Nv I 

Gegevens 2018 
bedragen x € 1 J.V. Muller o.w. C.M.T. Gijsbers • 

Veluwenkamp van Wijk 
Functiegegevens RvB- Voorzitter RvB8- lid RvB -Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01-31/12 01/01 -31/12 01/03- 31/12 
Omvang dienstverband 10 1.0 1.0 
Dienstbetrekking? Ja ya ja 

Bezoldiging 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 234,524 177.542 138.886 
Beloningen betaalbaar op termijn 11.,629 11,446 9.494 
Subtotaal 246.153 188.988 148.380 

Individueel toepasselijke bezoldiging smaximum 189.000 189.000 158.449 

Bezoldiging 246.153 188.988 148.380 

Toelichting: 

Verplichte motivering indien overschrijding. 
De arbeidsovereenkomst van de heer Muller is aangegaan voor invoering van de WNT systematiek Dit betekent dat de heer Muller onder het 
overgangsrecht van de WNT valt Afbouwregeling WNT 1 is van toepassing 
Mevrouw Gijsbers van Wijk is uit dienst getreden per 31-12-2019. Er is sprake van een optische overschrijding In 2019 heeft uitbetaling 
plaatsgevonden van het vakantiegeld over de periode jun 2018 tot en met december 2018. Toerekening van dit bedrag aan de bezoldiging 2018 
leidt niet tot overschnyding van het voor mevrouw Gijsbers van toepassing zijnde individueel bezoldigingsmaxumum over zowel 2018 als 2019 
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5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 

24. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Stichting Arkin 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

bedragen € 1 J.C.M. Sap P.H. van Leeuwen J. van Ments 
Functiegegevens RvT RVT RvT 

Voorzitter Lid Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 -31/12 01/01 -31/12 01/01-31/12 

Bezoldiging 
Bezoldiging 21.000 14.000 14,000 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 29.100 19.400 19.400 
Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag 0 0 0 
Bezoldiging 21,000 14,000 14,000 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. Nv.t Nv.t 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betalini Nv.t Nv.t Nv.t 

Gegevens 2018 
bedragen x€ 1 JCM Sap PH van Leeuwen J. van Ments 
Functiegegevens RvT RVT RvT 

Voorzitter Lid Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 

Bezoldiging 
Totale bezoldiging 21.000 14.000 14,000 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 28.350 18.900 18,900 

bedragen x € 1 W. van den Brink N. de Louw C.L.H. Bockting 
Functiegegevens RvT RvT RvT 

Lid Lid Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/12 01/01 -31/12 01/01- 16/09 

Bezoldiging 
Bezoldiging 14,000 14,000 8,750 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 19.400 19.400 13,766 
Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag 0 0 0 
Bezoldiging 14,000 14,000 8,750 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Nv.t N.v.t. N.vt 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betalini Nv.t Nv.t N.v.t 

Gegevens 2018 
bedragen x€ 1 w van den Bnnk N de Louw CL H Bockting 
Functiegegevens RvT RvT RvT 

Lid Lid Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01-31/12 01/01- 31/12 01/01-31/12 

Bezoldiging 
Totale bezoldiging 14.000 14,000 14.000 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 18.900 18.900 18.900 
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5.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 

24.Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Stichting Arkin 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond 
van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt 

Gegevens 2019 

bedragen x € 1 

Functiegegevens 
Functie(s) bij beeindiging dienstverband 
Omvang dienstverband 
Jaar waann dienstverband is beëindigd 

Uitkering wegens beëindiging van het 
dienstverband 
Overeengekomen uitkeringen wegens 
beëindiging dienstverband 

Individueel toepasselijk maximum 

Totaal uitkeringen wegens beëindiging 
dienstverband 
Waarvan betaald in 2019 

Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan 
Toelichting op de vordening wegens 
onverschuldigde betaling 

C.M.T. Gijsbers  
van Wijk 

RvB -Lid 
RB-Lid 

1.0 
2019 

66.310 

75,000 

66.310 
66.310 

Nv I. 

Nv I. 

Nv.t 
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5.1.8 TOELICHTING OP OE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 

25. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Roads B.V. 

Roads B. V is per 30 december 2019 met terugwerkende kracht per 1 januan 2019 gefuseerd met Stichting Arkin Gezien de jundische entiteit 
Roads B. V. hiermee is opgehouden te bestaan, is de WNT verantwoording 2019 van Roads B.V opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening 
2019 van Stichting Arkin. 

Per 1 januan 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. DOeze verantwoording is 
opgesteld op basis van de volgende op Stichting Arkin van toepassing zijnde regelgeving. 
Het bezoldigingsmaximum bedraagt EUR 194.000 voor Stichting Arkin in 2019, zijnde klasse V met 13 punten op basis van de regeling Zorg- en 
jeugdhulp. Dit geldt naar rato van de duur en omvang van het dienstverband. 
De binnen onze organisatie geidentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere 
WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionans (die zijn aangegaan vanaf 1 januan 2018) 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van 
de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionanis worden aangemerkt 

Gegevens 2019 

bedragen x € 1 

Functiegegevens 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 
Omvang dienstverband 
Dienstbetrekking? 

Bezoldiging 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn 
Subtotaal 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 

Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag 
Bezoldiging 

Reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan 
Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling 

Gegevens 2018 
bedragen x € 1 
Functiegegevens 
Aanvang en einde functievervulling in 2018 
Omvang dienstverband 
Dienstbetrekking? 

Bezoldiging 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn 
Subtotaal 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 

Bezoldiging 

E.J. Reinking 

RvB8 

01/01 - 30/12 
1.0 
Ja 

120.501 
11,480 

131.981 

193.468 

0 
131,981 

Nv.t 

Nv.t 

E.J. Reinking 
RV 

01/01-31/12 
1.0 

Ja 

113.221 
11.,240 

124,461 

189.000 

124.461 
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5.1.8 TOELICH TING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 

25. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Roads B.V. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de penode kalendermaand 1 /m 12 

bedragen x € 1 

Functiegegevens 

Kalenderjaar 
Periode functievervulling in het 
kalenderjaar (aanvang - einde) 
Aantal kalendermaanden functievervulling 
in het kalenderjaar 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 
Maximum uurtarief in het kalenderjaar 
Maxima op basis van de normbedragen 
per maand 
Individueel toepasselijke maximum gehele 
penode kalendermaand 1 /m 12 

Bezoldiging 
Werkelijk uurtanef lager dan het 
(gemiddeld) maximum uurtaref? 
Bezoldiging in de betreffende periode 
Totale bezoldiging gehele periode 
kalendermaand 1 /m 12 

Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag 
Bezoldiging 

Reden waarom de overschrijding al dan 
miet is toegestaan 
Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling 

E. Woltersom 

Directeur bedrijfsvoenng Il 

2019 

1/8- 30/12 

5 

2018 

N.v.t. 

0 

187 

129.500 

129.500 

182 

0 

44.624 

44.624 

Ja 
0 

Nv.t 
44.624 

Nv.t 

N.vt 

1d. Topfunctionanissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionans worden aangemerkt met een 
bezoldiging van € 1 700 of minder 

Naam topfunctionaris Functie 

J.C.M. Sap 
P.H van leeuwen 
J van Ments 
W van den Bnnk 
N de Louw 
CL H Bockting 
JV. Muller 
DW Veluwenkamp 
CM T Gijsbers - van Wijk 

RvT-voorzitter 
RVT.Aid 
RVT-Aid 
RVT-lid 
RvT-Aid 
RVT-Aid 
RVT-4id 
RVT-Aid 
RVT-Aid 
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5.1.8 TOELICH TING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 

25. Honoraria accountant 2019 2018 

De honorana 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 honorana accountant 

240 
165 

405 

260 
144 

a02 

26. Transacties met verbonden partijen 

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling. haar deelnemingen en hun bestuurders en 

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

34 



Stichting Arkin 

5.1 Enkelvoudige jaarrekening 



Stichting Arkin 

5.1.9 ENKELVOUDIGE BALANS PER (bedragen x € 1 000) 
na resultaatbestemming incl Roads 

Ref. 31-dec-19 31-dec-19 31-dec-18 
€ € € 

ACTIVA 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 1 0 0 0 
Materiële vaste activa 2 90,937 90,937 91,335 
Financiële vaste activa 3 17,915 14,904 15,936 
Totaal vaste activa 108,852 105,841 107,271 

Vlottende activa 

Voorraden 4 0 0 0 
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 5 27,725 27,725 18,264 
Vorderingen en overlopende activa 6 33,629 35,175 33,284 
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 7 471 471 0 
Effecten 8 0 0 0 
Liquide middelen 9 16,422 16,647 29,551 
Totaal vlottende activa 78,247 80,018 81,099 

Totaal activa 187.099 185.859 188,370 

Ref. 31-dec-19 31-dec-19 31-dec-18 
PASSIVA € € € 

Eigen vermogen 10 
Kapitaal 972 972 972 
Bestemmingsreserves 1,347 1,347 1,347 
Bestemmingsfondsen 46,757 46,757 46,757 
Algemene en overige reserves 13,639 13,639 13,184 
Totaal eigen vermogen 62,715 62,715 62,260 

Voorzieningen 11 1,054 1,091 1,587 

Langlopende schulden 12 51,586 51,586 55,955 

Kortlopende schulden 
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's 5 0 0 0 
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 7 0 0 261 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 13 71,744 70,467 68,307 
Totaal kortlopende schulden 71,744 70,467 68,568 

Totaal passiva 187,099 185,859 188,370 
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5.1.10 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING (bedragen x € 1 000) 
incl Roads 

Ref. 2019 2019 2018 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 16 229,510 241,975 209,203 

Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) 17 23,126 26,531 24,901 

Overige bedrijfsopbrengsten 18 3,577 5,784 6,974 

Som der bedrijfsopbrengsten 256.213 274,290 241,078 

BEDRIJFSLASTEN: 

Personeelskosten 19 207,857 218,443 191,613 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 8,763 8,848 8,330 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 21 0 0 0 

Overige bedrijfskosten 22 40,309 46,792 38,473 

Som der bedrijfslasten 256,930 274,083 238,416 

BEDRIJFSRESULTAAT -716 207 2,663 

Financiële baten en lasten 23 1,171 248 714 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 455 455 3,377 

Buitengewone baten 27 0 0 0 
Buitengewone lasten 27 0 0 0 
Buitengewoon resultaat 24 0 0 0 

RESULTAAT BOEKJAAR 455 455 3,377 
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5.1.11 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
ENKELVOUDIGE JAARREKENING 

5.1.11.1 Algemeen 

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2019 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. 

Deelnemingen 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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5.1.12 TOELICHTING OP OE ENKELVOUDIGE BALANS 

ACTIVA 
incl Roads 

(bedragen x € 1 000) 

31-dec-19 31-dec-19 31-dec-18 
t. Immateriéle vaste activa nv.t n.v.t nv.t 

2. Materiële vaste activa 

De specificatie is als volgt 

Bedrijfsgebouwen en terreinen 
Machines en Installaties 
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 
Matenele vaste bedrijfsactiva in uitvoenng en vooruitbetalingen op matenele vaste activa 
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare matenele activa 

Totaal matenele vaste activa 

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te goven 

Boekwaarde per 1 januan 
Bij: investenngen 
At: afschrijvingen 
At: desinvesteringen 

Boekwaarde per einde rapportageperiode 

Aanschafwaarde 
Cumulatieve afschrijvingen 

31-dec-19 31-dec-19 31dec-18 
€ € € 

69.928 69,928 70,756 
13,385 13.385 13.165 
5.093 5,093 5.006 
1,445 1,445 1,281 
1,086 1,086 1,127 

90,937 90.937 91,335 

2019 2019 2018 
€ € € 

91,335 91,335 101,439 
8.365 8.450 5,974 
-8.,763 -8,848 -8.330 

0 0 -7,748 

90.937 90,937 91,335 

237,783 237.868 229.418 
146.846 146.931 138.083 

Toelichting: 

Schattingswijziging: 
Als onderdeel van de vastgoedstrategie en ·plannen inventanseert Arkin op continue basis de status van haar vastgoed en de gebruiksduur daarvan 
Ook in 2019 heeft die inventansatie 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 verkorting van de afschrijvingstermijnen voor 2019 bedraagt€ 3,1 miljoen Het effect voor de toekomstige 
afschnyngen bedraagt € 0.5 mloen per jaar gedurende de penode 2020-2021 
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5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 

ACTIVA 

(bedragen x € 1 000) 

3. Financiële vaste activa 

De specificatie is als volgt 

Deelnemingen 
Vordenngen op deelnemingen 

Totaal financiéle vaste activa 

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt 

Boekwaarde per 1 januan 

Bij Aandelenoverdracht Roads BV en Sinai Centrum BV 
Af: ontvangen aflossing leningen Sinai Centrum BV 
Af fusie Roads BV 
Bij. Resultaat deelnemingen 

Boekwaarde per einde rapportageperiode 

31-dec-19 31-dec-19 31-dec-18 
€ € € 

9.515 6.504 6.,436 
8,400 8.400 9,500 

17.,915 14,904 15,936 

€ € € 

15.936 15.936 12.511 

0 0 1.,465 
-1,100 -1,100 -1,246 

0 -2.089 0 
3.079 2,157 3,206 

17,915 14.904 15.936 

5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's /DBC-zorgproducten (BBC's en overige trajecten)en OHW Jeugd 

De specificatie 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 

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

31-dec-19 31-dec-19 31-dec-18 
€ € € 

81,331 81.331 71.910 
-54.,545 -54.545 -53.927 

-396 -396 0 
9,176 9,176 8,019 
-7,841 -7,841 -7,738 

27,725 27.725 18.264 

31-dec-19 31-dec-19 31-dec-18 
€ € € 

27.725 27,725 18.264 
0 0 0 

27.725 27,725 18.264 
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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 

Vordeningen op debiteuren 
Vordeningen op groepsmaatschappijen 
Rekening-courant AMC 
Nog te factureren omzet DBC's 
Nog te factureren omzet DBBC's 
Overige vorderingen 
0venige vorderingen subsidies 
Vooruitbetaalde bedragen 
Nog te ontvangen bedragen 

Totaal vorderingen en overlopende activa 

31-dec-19 31-dec-19 31-dec-18 
€ € € 

12,796 13,140 16,477 
527 536 857 
0 0 0 

12.586 12,586 9.627 
2.677 2.677 3.530 

430 594 733 
2,914 2.914 719 
1,007 1.,028 1,011 
692 1.,700 330 

33,629 35,175 33,284 

Toelichting: 

Nagenoeg alle vordenngen 90 dagen zijn voorzien. De voorziening bedraagt in 2019€ 1.055K (exd. Roads, € 1.093Kind.) (2018 € 1,184K) 

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

Saldo per 1 januan 
Mutatie boekjaar 

Saldo per einde rapportageperiode 

wLz 
117 
467 

CT 
-378 
265 

584 -113 

Financieringsverschil WLZ 
um 2016 2017 2018 2019  Saldo per 1 januari 0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

117 

Financieringsverschil boekjaar 
Correcties voorgaande jaren 
Betalingen/ontvangsten 
Subtotaal mutatie boekjaar 

Saldo per einde rapportageperiode 

Stadium van vaststelling (per erkenning). 

0 
54 

-171 

20.245 
0 

-19.661 
0 0 -117 584 

0 0 0 584 

incl Roads 

totaal totaal 
-261 -261 
732 732 

471 471 

Incl Roads 

totaal totaal 
€ € 

117 117 

20.245 20.245 
54 54 

-19.832 -19.832 
467 467 

584 584 

C C C 

Financieringsverschil CBT 

Saldo per 1 januari 

Mutatie boekjaar 

Saldo per einde rapportageperiode 

9. Liquide middelen 

De specificatie is als volgt 

Bankrekeningen 
Kassen 

Totaal liquide middelen 

a 

Incl Roads 

31-dec-19 31-dec-19 31-dec-18 
€ € € 

-378 -378 ·252 

265 265 -126 

-113 -113 -378 

incl Roads 

31-dec-19 31-dec-19 31-dec-18 
€ € € 

16.,349 16.521 29.506 
73 126 45 

16.422 16.647 29.551 
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Stichting Arkin 

5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS (bedragen x € 1 000) 

PASSIVA 

10. Eigen vermogen incl Roads 

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten 31-dec-19 31-dec-19 31-dec-18 
€ € € 

Kapitaal 972 972 972 
Bestemmingsreserves 1.,347 1,347 1,347 
Bestemmingsfondsen 46.757 46,757 46,757 
Algemene en overige reserves 13.639 13.639 13,184 
Totaal eigen vermogen 62,715 62.715 62.260 

Kapitaal 
Saldo per Resultaat Overige Saldo per Saldo per 

Het verloop is als volgt weer te geven 1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19 31-dec-19 
€ € € € € 

Kapitaal 972 0 0 972 972 

972 72 572 

Bestemmingsreserves 
Saldo per Resultaat Overige Saldo per Saldo per 

Het verloop is als volgt weer te geven 1-jan-19 boekjaar mutaties 31-dec-19 31-dec-19 
€ € € € € 

Exploitatiereserves. 
- Ambulant Amsterdam 1.,508 0 1,508 1,508 
- Ambulant Gooi-en Vechtstreek -161 0 -161 -161 

Totaal bestemmingsreserves 1.3a7 1.377 1.377 

Bestemmingsfondsen 
Saldo per Resultaat Overige Saldo per Saldo per 

Het verloop is als volgt weer te geven 1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19 31-dec-19 
€ € € € € 

Reserve aanvaardbare kosten. 
- AWBZUZVW 38.611 0 38.611 38.611 
• Justitie -114 0 -114 -114 

Bestemmingsfondsen. 
- Afkoopsom Provincie Noord-Holland 812 812 812 
- Ontwikkeling nieuwe zorgvormen 15 15 15 
- Innovatieprojecten 71 71 71 
- Egalisatie afschrijvingen 4,047 4,047 4,047 
- Spoedeisende Psychiatrie A'dam 377 377 377 
- Overige bestemmingsreserves 2.938 2,938 2,938 

Totaal bestemmingsfondsen 76.7757 76.77 7.757 

Algemene en overige reserves 
Saldo per Resultaat Overige Saldo per Saldo per 

Het verloop is als volgt weer te geven 1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19 31-dec-19 
€ € € € € 

Algemene reserves: 
- Tandheelkunde 237 0 237 237 
- Justitiele Verslavingszorg 8,157 0 8,157 8,157 

Overige reserves. 
- Overige reserves 4,790 455 5.245 5.,245 

Wettelijke reserve deelnemingen 0 0 0 

Totaal algemene en ovenge reserves 13,707 753 73.639 13.633 
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Stichting Arkin 

5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALAN S 

PASSIVA 

(bedragen € 1 000) 

11. Voorzieningen 

Het verloop is als volgt weer te geven 

Aanvullingsverplichtingen salarissen 
Uitgestelde beloningen / Jubilea 
Reorganisatie 
Voorziening Langdurig zieken 

Totaal voorzieningen 

Saldo per 
1-jan-19 

290 
575 
592 
130 

1.587 

Dotatie Onttrekking 

€ € 

0 -105 
0 .77 
0 -592 

371 -130 

371 -904 

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd 

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

Saldo per Saldo per 
31-dec-19 31-dec-19 

€ € 

185 185 
498 535 

0 0 
371 371 

1,054 1.091 

31-dec-19 

261 
793 

12. Langlopende schulden 

De specificatie is als volgt 31-dec-19 31-dec-19 31-dec-18 
€ € € 

Schulden aan kredietinstellingen 51.,586 51.,586 55,955 

Totaal langlopende schulden 51.586 51,586 55.955 

Het verloop is als volgt weer te geven 2019 2019 2018 
€ € € 

Stand per 1 januan 59,997 59.997 69.135 
Bij. nieuwe leningen 0 0 0 
Af: aflossingen -4,415 -4,415 -9,148 
Bij: vrijval disagio 9 9 10 

Stand per einde rapportagepenode 55.590 55.30 59.397 

Af aflossingsverplichting komend boekjaar -4,005 -4.005 -4,042 

Stand langlopende schulden per einde rapportageperiode 51.586 57.586 335.353 

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd 

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

4,005 
51,586 
33,371 

4.005 
51,586 
33,371 

4.042 
55.955 
36.434 

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 

(bedragen € 1 000) 

13. Kortlopende schulden en overlopende passiva 

De specificatie is als volgt 

Schulden aan kredietinstellingen 
Crediteuren 
Rekening-courant groepsmaatschappijen 
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 
Belastingen en sociale premies 
Schulden ter zake pensioenen 
Nog te betalen salanssen 
Vakantiegeld/EJU 
Vakantiedagen 
Patientenfondsen 
Nog te besteden subsidies/Vooruitontvangen bedragen 
Nog te betalen kosten 
Overige kortlopende schulden 

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 

31-dec-19 31-dec-19 31-dec-18 
€ € € 

0 0 0 
6,702 6,735 6,741 
5,277 1,441 1,790 
4.005 4,005 4,042 

10.538 11,092 5.107 
958 970 891 
170 178 121 

6.171 6,504 5,930 
14,014 14.,691 12,785 

19 19 56 
1,887 2,083 3,306 
3,899 4.,631 4.,679 

18,104 18,118 22.859 

71,744 70,467 68,307 

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 Oostende 9 
2 Jean Desmetstraat 82 /m 134 
3 Klaprozenweg 111 
4 Noordse Bosje 43 te Hilversum 
5 Strekkerweg 77 
6 B8aarsjesweg 224 
7 wisselwerking 46-48 
8 B8ij/merdreef 1169 
9 Buikslotermeerplein 420 e.a 

10 Kleine Haag 1 
11 1Jburglaan 727E 
12 Overschiestraat 55-57 
13 Berkenweg 7 

Stadsplateau 1 
Utrechtseweg 11 
Roetersstraat/ Sarphatistraat 
Nieuwe Kerkstraat 156 
Arthur van Schendelstraat 650-750 - Utrecht 
Wittevrouwenkade 6 - Utrecht 
Soesterwetering 1 - Utrecht 
Domselaerstraat 126 
Domselaerstraat 128 (MP) 
Laan v/d Helende Meesters 
Spaarnepoort 1 

14 Overig (< 50k per jaar) 
Panden Roads B.V 

- Auto's 
· Leerstoel AMC 

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

Looptijd 
van 

mrt-10 
juni-08 
juni-01 
augustus-03 
juni-03 
januan-15 
februari-11 
juni-16 
juli-16 
apr1-16 
maart-18 
maart-19 
augustus-06 
juli-16 
oktober-17 
januari-03 
apnl-14 
oktober-17 
december-17 
januari-18 
juni-18 
juni-18 
juni-14 
maart-19 

tot 

februan-25 
jul+-23 
jul+-31 
december-21 
mer-23 
december-24 
januari-24 
mei-21 
juni-26 
augustus-20 
februari-23 
tebruan-29 
juli-21 
december-24 
september-27 
januar-22 
apr!-24 
september-24 
november.27 
maart-23 
mei-28 
mei-28 
december-24 
jun+-20 

Jaarlijkse huurverplichting 
(bedragen x € 1) 

150.474 
150.764 

1.,024.084 
273.939 
345.857 
441,839 
296.454 
85.,940 

208,698 
64,990 
65,095 

242.807 
425.682 
84.,329 

194,788 
298,134 
119.989 
418.832 
141,731 
774,767 
711,708 
313.859 

2.026.419 
278.457 
379,226 
755,200 

max. 4 jaar 
2 jaar 

243.451 
175,000 

10.605.012 
44,225.419 
13,017,412 

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

5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS (bedragen € 1 000) 

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

Uitstaande bankgaranties Expiratie Bedrag Betreft 

Kroonenberg Groep februari-25 32.091 Achter Oosteinde 
2 W8V Stadgenoot juli-23 30,000 Jean Desmet 
3 BNP Paribas Real Estate Investement juli-31 280,848 Klaprozenweg 111 
4 Belgraver Holding december-21 51,273 Noordse Bosje 
5 gor Beheer mei-23 93,124 Strekkerweg 
6 Ydam BV december-24 136.912 Baarsjesweg 224 
7 Fortress Beheer BV januan-24 86,174 Wisselwerking 40-42 
8 Omex BV november-21 19,289 Bijlmerdreet 1169 
9 Inside Investments NV december-26 42,940 Buikslotermeerplein 420 e.a. 
9 Keij en Stefels B8.V juni-26 6,608 Bukslotermeerptein 420 e.a 

10 Aedes Vastgoed BV augustus-20 23,000 Kleine Haag 1 
11 Stichting Ymere februan-23 14.850 ljburglaan 727E 
12 Rietveld Vastgoed .V. februan-29 70,059 Overschiestraat 55-57 
13 Rijsterborgh Vastgoed .V. januan-22 102,294 Berkenweg ? 
14 Payvision Holding februar-20 11,250 Sarphatiestraat 
14 Van den Breemer Beheer BV oktober-26 12,099 Schoutstraat 45 

Stichting Trom apr4-21 16.590 Hannie Dankbaarpassage 33 
Heule Vastgoedmanagement december-20 15,625 Nassauplein 4-6 
Field Willow Real Estate september-20 9,114 Oude Gedepte Gracht 20II 
Veduta Vastgoed B.V maart-20 14,950 Richard Holkade 2a 
C Verkujl mer-23 7,257 Kruisweg 618 

Voor de geboden kredietfaciliteiten en de afgesloten langlopende leningen zijn de onderstaande zekerheden verstrekt 
- 1e bankhypotheek op het bedrijfspand Duivendrechtsekade 
- 1e bankhypotheek op het bedrijfspand Vlaardingen\aan 
- 1e bankhypotheek op het bednjtspand Domselaerstraat 
- 1e bankhypotheek op het bedrijfspand J.F van Hengelstraat 
- 1e bankhypotheek op het bedrjfspand Ravenswaaipad 
- 1e bankhypotheken C.J.K. van Aalststraat 6-20, Baron G A. Tindalstraat 0, 
Linneausstraat 89: Oetewalerstraat 0, Rossumplein 10-20 

Het totaal van 1e bankhypotheken bedraagt. 
- 1e hypotheek op het bedrjfspand Laan van de Helende Meesters 
- verpanding van de boekvordenngen 
- verpanding van de bedrijfsuitrusting 

69,336,852 
13.500.000 

Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) 

Bij de diverse financiers zijn langlopende leningen onder borging van het WFZ afgesloten ten bedrage van in totaal€ 21.620.726 
Uit hoofde van de borging door het WFZ hebben deze leningen een direct opeisbare obligo van 3% van de pro resto geborgde 

Continuiteitsbrieven 

Stichting Arkin heeft aan haar dochterondernemingen Arkin Holding B.V. en Sina Centrum B.V de garantie afgegeven dat zij 
dusdanige financiele steun zal verschaffen om de B.V's in staat te stellen hun bednjfsactiviteiten voort te zetten en al hun 
verplichtingen te voldoen gedurende ten minste de komende vierentwintig maanden 

Overzicht lopende borgstellingen 

Stichting Museum Pest- en Dolhuys Haartem 

Looptijd 

Onbepaalde duur 

Verplichting (bedragen x € 1) 

400,000 

Fiscale structuur 

Stichting Arkin maakt samen met Arkin Holding 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 
De activiteiten van Roads BV hebben tot aan de fusie deel uitgemaakt van de fiscale eenheid Stichting Arkin. 
Stichting Arkin is hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel 
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Stuchting Arkin 

5.1.13 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA 

Kosten van Vooruntbe 
goodwill die talingen op 

van derden is immateriele Totaal 
verkregen activa 

€ € € 

Sund per 1 januan 2017 
aanschatwaarde 2850 150 3.000 

• cumulateve herwaardenngen 0 0 0 
cumulatieve afschnvngen 2.850 150 3,000 

Boekwaarde per 1 auan 2017 0 0 0 

Mutaties in het boekjaar 
- rvestergen 0 0 0 
- herwaardenngen 0 0 0 
- atscnnwngen 0 0 0 
• bgondere waardevermindenngen 0 0 0 

· terugname geheel alge schreven acta 
aanschafwaarde 0 0 0 
cumulatieve herwaardenrgen 0 0 0 
cumulateve atscnnvngen 0 0 0 

desinvestenngen 
aanschafwaarde 0 0 0 
cumulateve herwaardenngen 0 0 0 
cumulateve a/schnrgen 0 0 0 
per sa'do 0 0 0 

Mutates n boekwaarde (per sa'do) 0 0 0 

Stand per 31 december 2017 
aanschafwaarde 2.850 150 3,000 
cumulateve herwaardenngen 0 0 0 
• cumulatieve afschnyvngen 2.850 150 3000 

Boekwaarde per 31 december 2017 0 0 0 

Al'schuwengspercentage 33 3% 100 0% 
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Stuchting Arkin 

5.113ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA 

Andere vaste Maten@le vaste 
bedrijfs bednjtsactiva in 

middelen, uitvoering en Miet aan het 
Bedrijfs technische en vooruitbetalingen bednjtsproces 

ge bouwen en Machines en administratieve op mater@le dienstbare Totaal 
terreinen installaties urtrustung vaste activa materiele activa 

€ € € € € 

Stand per 1 januari 
· aansctatwaarde 145.111 36.752 38.560 I 280 16.989 238.692 
· impairment 9,346 0 9.346 
cumulatieve a'schnyngen 65.009 23.587 33.554 0 15.862 138.012 

Boekwaarde per 1 anuan 70.756 13,165 5.006 1.280 1,127 91,335 

Mutaties in het boekjaar 
- investenngen 3,724 2.366 2 tt1 165 0 8.365 
- a'schnngen 4.552 2146 2 024 0 41 8,763 

- terogname geheet alge schreven activa 
aanschahwaarde 0 0 0 0 0 0 
- cumulatieve afschnywngen 0 0 0 0 0 0 

desnve sterngen 
- aanschahwaarde 0 0 0 0 0 0 
· cumulatieve afschnpongen 0 0 0 0 0 0 
per sa'do 0 0 0 0 0 0 

Mutapes in boekwaarde (per saldo) -828 220 87 165 -41 - 398 

Stand per einde rapportageperiode 
· aanschahwaarde 148. 835 39.118 40.671 1 445 16.989 247.057 
- imnparment 9.346 9346 
· cumulatieve afschnyvrgen 69.561 25 733 35.578 0 15.903 146.775 

Boekwaarde 69.928 13,385 5.093 1,445 1.086 90.937 

A!schawmngs percentage 0.012.5110.0% 5 0% 10.0/33.3% 0 0% 10.0/2.5% 
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S tic ht ing Aru n 

J LAG EN 

$.114 0erzicht langlopende whulden ultimo 2019 (enkelvoudig) 

Mie uwe Resterende 

Leninggevet Datum Hoofdsom Totale Soort lening Werkelijke Restschuld 31 leningen in Aflossing in Restschuld 3t Rest-schuld looptijd in Aflossing aw Aflossing 
looptijd rent december 2018 2019 december 2019 over $ jaar jaren eind +je 2020 2019 2019 

ING Bank 86 1058 809 1-0-2001 27.220,813 40 Mddelang 1750% 15,315.083 680.670 14.034.413 11.231.003 22 Krrtaal 680.670 
NW8 10021877 2-5.2002 2.203557 22 Middeltana 4385% 000 96 100.162 $00.801 0 s Jaar tuis 100102 
NG 98327 3-11-2003 1,134.450 20 Mddetansa 2270% 283 612 s0.723 226.88 0 4 4aart#s 56.723 
ING Bank 66 12 92 819 30-5-2005 4.000.000 20 Mdelana 2 850% 1,350.000 200,000 1,150.000 150.000 6 Kwartaal 200.000 
NW8 053265FL 5-1-2006 4,071,39 20 M ddeana 3 670% 1.808.5$ 233.570 1,634.9 467,13 7 Jag rtu 233.570 
NW8 07342FL 15-1-2008 18,825 660 $0 tart 4766% 15.060.520 376.513 14,684.007 12.801,442 30 Jas rhkus 370513 
DOaaao NW8 073842/FL 15-1-2008 480 08 50 -374.40t -3064.866 -316.855 10 Nvt 
NW8 093793FL 1-10-2000 748 400 20 ddeland 4 025% 411,620 411,0620 0 0 10 Kwartaal 
NW8 1-28196 4-8-2014 5,850 52 40 2 180% 4.831,144 257 112 4,514.032 3.288,412 35 Jaars 251.12 
ING Bani 65 00 52 463 1-7-2015 15.000.000 10 Kort 2 750% 11,750.000 1,000.000 10,750.000 $.750.000 6 Kwartaal 1,000.000 
Rabso erna 0050 068 812 15-12-2018 4500.000 s Kort 1200% 4.500.000 0 4,500.000 0 4 Nvt 0 
Rato erna 0050 068 873 15-12-2018 $.500.000 $ Kort 0 850% 4,400.000 1 100.000 3.300.000 0 4 Kwartaal 1,100.000 

Totaal 59,997.019 0 4,416,370 $5,990.271 11,371.260 4.004.750 

De gestelde zeker heden ten behoeve van de leringen zijn. 

". tetonkhypot heek Eerste Constantn Huygenss traant 20 
" te ban#hypotheek op newto w pand en grond SeC- Noord 
te pandrecht op de bedrhsutrus.tng 

1 garante staat der redertanden 
2 hypotheek 

3 gen garante 
4onecht van te hypotheek vertering 
$+geborgd door waarborg fords 
8+ te hypotheekrecht Dorseaerstraat 
t+ tehypotheekrecht JF van Mergelstraat 

8 te hypotheekrecht Ravers wapad 
9 tehypotheekrecht Durvendirechtsekade 
t0 te hypotheekrecht Vaardngeniaan 
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8L/LAGEN 

$.1,14 Overzicht langlope 

Leninggev 

5 
10 
10 
10 

De gestelde zekerheden te 

". tetanihypotreek E ers 
- te boni#hypotheek op r 
• 1e pandrecht op de bed 

1 garante staat der reder 
2- hypotheek 



Stichting Arkin 

5.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 

BATEN 

16. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

De specificatie is als volg/: 

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 
Opbrengsten WIz-zorg (exclusief subsidies) 
Opbrengsten Jeugdzorg 
Opbrengsten Justitie (exclusief subsidies) 
Opbrengsten Wmo 
Overige zorgprestaties 

Totaal 

(bedragen x € 1 000) 

incl Roads 

2019 2019 2018 
€ € € 

180.831 184,212 163,146 
18,515 18,937 17,817 
7,680 7.680 7,425 

20,198 20,493 18,396 
2,286 9,471 2.419 

0 1,182 0 

229.510 241,975 209,203 

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 

2019 2019 2018 
€ € € 

8.981 8,981 9,252 
3,178 3,178 3.093 

10,006 13,412 11,933 

762 761 409 
199 199 214 

23,126 26.531 24,901 

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 

2019 2019 2018 
€ € € 

240 1,795 38 

3,337 3,989 2.134 
0 0 4,802 

3,577 5,784 6,974 
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5.1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING (bedragen x € 1 000) 

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-lime eenheden 

2019 2019 2018 
€ € € 

141,403 149.222 135,293 
24,400 25.657 21,865 
12,850 13,470 12,213 
10,098 10,630 9,818 

188.751 198,979 179,189 
19,106 19,464 12,424 

207.857 218.443 197.673 

2.639 2.877 2.537 

20. Afschrijvingen vaste activa 

De specificatie is als volgt 2019 2019 2018 
€ € € 

Nacalculeerbare afschrijvingen. 
- materiele vaste activa 4,508 4,508 4,767 

Overige afschrijvingen: 
- immateriele vaste activa 0 0 0 
- materiële vaste activa 4,255 4,340 3,563 

Totaal afschrijvingen 8,763 8.848 8.330 

21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 

De specificatie is als volgt 2019 2019 2018 
€ 

n.vt 
€ 

nvt 
€ 

n.vt 
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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 2019 2019 2018 
€ € € 

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 9.551 10,588 9.021 
Algemene kosten 11,462 14,195 12.619 
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 5,085 5,774 4,746 
Onderhoud en energiekosten 6,786 7,405 4,966 
Huur en leasing 7,425 8,830 7.121 

Totaal overige bedrijfskosten 40,309 46.792 38,473 

23. Financiële baten en lasten 

De specificatie is als volgt. 2019 2019 2018 
€ € € 

Rentebaten 139 139 164 
Resultaat deelnemingen 3,079 2,157 3,206 
Subtotaal financiële baten 3,218 2,296 3,370 

Rentelasten -2.047 -2,048 -2.656 
Resultaat deelnemingen 0 0 0 
Subtotaal financiële lasten -2.047 -2.,048 -2.656 

Totaal financiele baten en lasten 1,171 248 714 

24. Honoraria accountant 2019 2019 2018 
€ € € 

De honorana van de accountant zijn als volgt 

1 Controle van de jaarrekening 205 205 201 
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o Regeling AO/IC en Nacalculatie) 165 165 111 

Totaal honoraria accountant 370 370 312 
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5.1.16 VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING 

Vaststelling en goedkeuring Jaarrekening 

De Raad van Bestuur van de Stichting Arkin heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de 
vergadering van 2 april 2020. 

De Raad van Toezicht van de Stichting Arkin heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de 
vergadering van 6 mei 2020 

Resultaatbestemming 

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2 
Gebeurtenissen na balansdatum 

Corona crisis 

De Corona pandemie heeft de gezondheidszorg en de economie van Nederland aanzienlijk geraakt Inmiddels heeft de 
overheid, zowel als de NZa en Zorgverzekeraars Nederland (brief 25-03-2020/05-04-2020), alsook VNG (brief18-03 
2020) en Justitie (brief 27-03-2020)maatregelen en mogelijkheden aangekondigd om het productie- en daarmee 
omzetverlies voor instellingen als Arkin voor 2020 te beperken. 

De inmiddels uitgewerkte mogelijkheden kennen verschillende componenten. Deze worden hieronder toegelicht. De 
verschillende financiers en hun branche organisaties (ZN, VNG) proberen zoveel mogelijk voor uniformiteit te zorgen, 
waar nodig aangevuld met maatwerk. De inhoud en continuïteit van de zorg en het beheersen van wachttijden en 
wachtlijsten staat voorop. Dit betekent dat de totale financiële impact pas veel later in 2020 en 2021, en waar nodig ook 
nog in samenhang tussen de verschillende financieringsvormen, duidelijk zal gaan worden. 

Eén van de opties die uitgewerkt worden is om op basis van productie-afspraak (in plaats van op basis van productie 
realisatie) de vergoedingen voor 2020 vast te stellen onder aftrek van een bepaald en beperkt percentage als ëigen 
risico". Een andere optie is om meer kosten vanwege Corona te vergoeden op basis van bijzondere aanvullende 
beleidsregels. De zorgverzekeraars (in hun rol als zorgkantoren) hebben voor de WLZ inmiddels als bevestigd in hun brief 
aan de sector van 23 maart 2020 dat beide wegen bewandeld gaan worden. Hoewel de WLZ slechts een deel van de 
jaaromzet (7.0%) van Arkin betreft, is de voorbeeldwerking hiervan van groot belang. 

Op dit moment is niet duidelijk wat de uiteindelijke impact in 2020 van het Coronavirus zal zijn. Het ziekteverzuim van 
medewerkers, de no-show van cliënten, de door hel ROAZ gevraagde uitbreiding van beschikbaar te houden bedden en 
medewerkers voor crisissituaties voor psychiatrische patiënten, de afgezegde behandelafspraken naar aanleiding van de 
oproep van de overheid en hel RIVM op 12 maart om thuis te blijven, en de herhaling daarvan op verschillende 
persconferenties daarna, heeft impact op het kostenniveau van Arkin. zowel als op de omzet van Arkin in 2020. 
Voorts is nog onbekend hoe lang de huidige Nederlandse intelligenr"Iock down zal duren alsmede in welk tempo de 
afbouw daarvan mogelijk is, en op welke wijze het Coraona virus in het najaar opnieuw voor disruptie zou kunnen gaan 
zorgen. 

Inmiddels is er contact gelegd met de zorgfinanciers van Arkin (waaronder zorgverzekeraars, gemeenten. justitie en 
zorgkantoren) om overeen te komen dat (i) de facturering en het betalingsverkeer doorgang blijft vinden, ondanks de 
thuiswerksituaties voor alle partijen door de 'intelligente lockdown' , (ii) er lumpsum financiering wordt verstrekt op basis 
van productieafspraken of overeengekomen aantallen cliënten voor inloop, dagbesteding, outreachende zorg e.d. en (iii) 
extra kosten voor Corona bescherming van onze medewerkers en cliënten en de aanvullende verzorging voor cliënten 
met verkoudheid, koorts en/of andere Corona symptomen. 

Inzake (i) de facturering hebben de zorgfinanciers overwegend bevestigd dat het betalingsverkeer doorgang blijft vinden. 
Ook de facturering door Arkin zal gecontinueerd blijven worden tijdens de 'intelligente lockdown' periode De gesprekken 
over (ii) de lumpsum bekostiging en (iii) de vergoeding van extra kosten zullen in de komende periode nog verder gevoerd 
worden 

Daarnaast heeft Arkin nog steeds in overweging om voor een deel van de activiteiten de vergoeding voor 
arbeidstijdverkorting (NOW-regeling) aan te vragen. Ook hiervan is nog niet duidelijk wat de uiteindelijke bijdrage uit dit 
fonds zal zijn en or Arkin aan de vereisten voldoet. 
Tevens is er uitstel van betaling verkregen van de belastingdienst voor de loonbelasting en van PFZW voor de 
pensioenpremies. Waar nodig zal Arkin verzoeken dit uitstel te verlengen. 

Arkin heeft zowel voor de exploitatie als de liquiditeiten voor 2020 en 2021 scenario's uitgewerkt waaruit blijkt dat wij geen 
liquiditeits tekort verwachten. Wij verwachten wel dat er een gerede kans bestaat dat de afspraken over de Debt-Service 
Coverage Ratio met de banken mogelijk niet gerealiseerd gaat worden: het gesprek hierover met de banken is gestart 
Daarentegen verwachten wij geen solvabiliteits problemen over 2020 

Gezien de bereidheid van de Nederlandse overheid en het vertrouwen dat de Nederlandse overheid ook in staat zal zijn 
om deze bereidheid financieel invulling te geven, gezien de reeds op schrift gestelde voornemens inzake de WLZ door 
zorgverzekeraars en de inmiddels gelegde contacten met de andere zorgfinanciers, is het bestuur van Arkin van mening 
dat de jaarrekening opgesteld kan worden op basis van waarderingsgrondslagen die uitgaan van de continuiteit van 
Arkin 
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Voorzitter 
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--"» De heer drs. N. de Louw 
Lid 
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Stichting Arkin 

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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