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5.1  

GECONSOLIDEERDE EN ENKELVOUDIGE JAARREKENING 



Stichting Archipel. 

5.1. 	Geconsolideerde Jaarrekening 2018 

5.1.1. Geconsolideerde balans per 31 december 2018 
(na voorgestelde resultaatbestemming) 

ACTIVA  
Ref. 	31-12-2018 	31-12-2017 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

Financiële vaste activa 

Vlottende activa 

Voorraden 

Onderhanden werk Geriatrische Revalidatiezorg 

Vordering uit hoofde van bekostiging 

Vorderingen en overlopende activa 

Liquide middelen 

Totaal activa 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Kapitaal 

Bestemmingsfondsen 

Herwaarderingsreserve 

Algemene en overige reserves 

Aandeel derden 

Voorzieningen 

Langlopende schulden (langer dan één jaar) 

Kortlopende schulden (ten hoogste één jaar) 
Overige kortlopende schulden 

Totaal passiva  

€ 	 € 

1 	139.211.424 	144.485.587 

2 	 201.021 	 186.206 

	

139.412.445 	144.671.793 

3 	 pm pm 

4 	 1.538.849 1.462.829 

5 	 701.555 798.566 

6 	 8.120.555 8.326.785 

7 	15.584.208 13.437.603 
25.945.167 24.025.783 

165.357.612 168.697.576 

31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

8 	 90 90 

43.892.768 43.068.302 

9 -689.112 -332.568 

10 433.693 399.665 

11 92.614.669 97.590.296 

12 39.067.090 37.313.658 
39.067.090 37.313.658 

165.357.612 	168.697.576  
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5.1.2. Geconsolideerde resultatenrekening over 2018  

Ref.  

Bedrijfsopbrengsten: 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuninç 15 

Subsidies (exclusief Wmo) 	 16 

Overige bedrijfsopbrengsten 	 17 

Som der bedrijfsopbrengsten 

Bedrijfslasten: 

Personeelskosten 	 18 

Afschrijvingen materiële en financiële vaste activa 	 19 

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa 	 20 

Overige bedrijfskosten 	 21 

Som der bedrijfslasten 

Bedrijfsresultaat 

Financiële baten en lasten 	 22 

Resultaat uit gewone bedrijfs- 
uitoefening 

Aandeel derden in het resultaat 	 23 

Vennootschapsbelasting 	 24 

RESULTAAT 

RESULTAATBESTEMMING 

Het resultaat is als volgt verdeeld: 

Toevoeging/(onttrekking): 
Bestemmingsfonds 
Algemene en overige reserves 

	

2018 	 2017 

	

105.442.643 	100.356.257 

	

1.947.726 	 3.174.772 

	

78.304.536 	 72.693.599 

	

9.176.007 	 10.666.522 

	

- 	 3.317.923 

	

111.582.912 	109.915.371 

356.546 	 80.423 

	

824.466 	 2.266.198 

	

204.747 	 1.349.699  
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5.1.3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht  

Ref. 	 2018 	 2017 
€ 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Bedrijfsresultaat 	 4.450.584 	 6.406.718 

Aanpassingen in verband met: 
-afschrijvingen 20,21 9.221.510 9.152.508 
- herwaardering vaste activa 1 - - 

- mutatie latentie vordering vennootschapsbelasting 2 -15.738 -80.296 
- mutatie herwaarderingsreserve 8 - -4.472.733 
- herrubricering langlopende schulden 11 - -10.608.040 
- mutaties voorzieningen 10 34.028 -897.030 
- mutatie belang derden 9 -356.544 149.693 
- mutatie minderheidsbelang Archipel Thuis BV 9 356.546 80.423 

9.239.802 -6.675.475 

Veranderingen in werkkapitaal: 
-vorderingen 6 206.230 1.613.225 
- vordering uit hoofde van bekostiging 5 97.011 -2.118.848 
- onderhanden werk Geriatrische Revalidatiezorg 4 -76.020 488.149 
- kortlopende schulden (exclusief kasstroom 
uit financieringsactiviteiten) 12 2.063.991 -2.260.256 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.291.212 -2.277.730 

Ontvangen interest 23 17.107 25.744 
Betaalde interest 23 -4.565.167 -4.096.347 

-4.548.060 -4.070.603 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 11.433.538 -6.617.090 

Kasstroom uit investerinasactiviteiten 

Investeringen materiële vaste activa 	 1 	 -5.954.465 
Desinvesteringen materiële vaste activa 	 1 	 2.008.042 

Totaal kasstroom uit investerings- 
activiteiten 	 -3.946.423 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Aflossingen langlopende schulden 	 11 	 -5.340.511 

Totaal Kasstroom uit financierings- 
activiteiten 	 -5.340.511 

-7.834.378 

22.651.555 

Mutatie qeldmiddelen 	 2.146.605 

Stand geldmiddelen per 1januari 	 13.437.603 
Stand geldmiddelen per 31 december 	 15.584.208 

Mutatie geldmiddelen volgens balans 	 2.146.605 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
De weergegeven bedragen uit hoofde de ontvangen interest en de betaalde interest betreffen de kasstromen in 2018. 
Deze bedragen zijn bepaald door de interestbaten en interestlasten over 2018 te corrigeren met de 
balansposities (nog te ontvangen I nog te betalen). 

8.200.087  
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5.1.4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

5.1.4.1 Algemeen 

Algemene gegevens 
Stichting Archipel is statutair en fèitelijk gevestigd te Eindhoven, op het adres Karel de Grotelaan 41 5.  
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 41088848. 
De belangrijkste activiteten zijn het leveren van zorg- en welzijnsdiensten aan onder andere ouderen in Eindhoven 
en omstreken. 
Stichting Archipel behoort tot het Archipel-concern en staat tevens aan het hoofd van de Archipel Groep te Eindhoven 

Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2018. 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW). 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op 
historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. 

Continuïteitsveronderstelling 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Vergelijking met voorgaand jaar 
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 

Vergelijkende cijfers 
De cijfers voor 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken 

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

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het 
weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen: 

- voorzieningen voor oninbaarheid 
- voorziening uitgestelde beloningen 

Consolidatie 
In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Archipel zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep 
behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend 
of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. Dit betreft De Meander - Maaltijd en Catering Service B.V., welke in 
2006 is opgericht en Archipel Thuis B.V., voor 51 % eigendom van Stichting Archipel (opgericht I januari 2015). De 
andere 49% van de aandelen is in eigendom van Assist B.V. (Vebego International). 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de 
waardering en de resultaatbepaling van Stichting Archipel. Hierbij is de integrale methode gehanteerd. 
De financiële gegevens van de groepsmaatschappij zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen 
onder elimininatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. 
Bij het opmaken van de geconsolideerde cijfers per balansdatum was de definitieve jaarrekening van De Meander - 
Maaltijd en Cateringservice B.V. nog niet vastgesteld. Daarom is ervoor gekozen om de voorlopige jaarcijfers te 
gebruiken. De Jaarrekening 2018 van Archipel Thuis B.V. is vastgesteld op 13 maart 2019. 

Daarnaast is er de Stichting Vrienden van de Archipel (steunstichting). Op grond van artikel 7, lid 5 en 6 van de 
regeling Verslaggeving WTZi blijft deze Stichting echter buiten de consolidatie. 
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Verbonden rechtspersonen 
De groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie worden aangemerkt als verbonden partij. 
Aard van de verbondenheid: De Meander - Maaltijd en Cateringservice B.V. (hierna: Meander) is 100% dochter van 
Stichting Archipel en is statutair gevestigd in Eindhoven. 
Soort transacties: Tot en met 2017 Meander produceert en distribueert maaltijden ten behoeve van de cliënten in de 
verzorgings- en verpleeghuizen van Stichting Archipel. Meander huurt haar personeel 1h bij Stichting Archipel. 
Archipel heeft daarnaast een achtergestelde lening verstrekt aan Meander - Maaltijd en Catering Service B.V. Deze 
transacties zijn onder normale marktomstandigheden tot stand gekomen. Eind 2017 zijn de activiteiten van Meander 
gestopt. 

Aard van de verbondenheid: Archipel Thuis B.V. is 51 % dochter van Stichting Archipel en is statutair gevestigd in 
Eindhoven. Archipel heeft een achtergestelde lening verstrekt aan Archipel Thuis B.V.. Een deel van de productie 
van Archipel Thuis B.V. loopt via de verantwoording/facturatie van Archipel en vice versa. 

Stichting Vrienden van De Archipel is als steunstichting een verbonden partij waarbij stichting Archipel geen directe 
invloed van betekenis kan uitoefenen op het beleid van deze stichting. Deze stichting kent een eigen bestuur. 
Soort transacties: Deze Stichting heeft ten doel uit (de opbrengst van) het vermogen ter beschikking stellen van 
gelden voor de cliënten van Stichting Archipel. 
Op grond van artikel 7, lid 5 en 6 van de regeling verslaggeving WTZi blijft deze Steunstichting buiten de 

De Meander, Maaltijd- en Cateringservice BV: 
Gevestigd: Steenoven 40 te Eindhoven 
Rechtsvorm: B.V. 
Kernactiviteiten: Maaltijd- en wasverzorging 
Zeggenschap: 100% aandeelhouder 
Eigen vermogen -I- € 890.559 (cf concept-jaarrekening 2018) 
Resultaat -I- € 2.307 (idem) 

Archipel Thuis BV: 
Gevestigd: 	Frederiklaan 189B te Eindhoven 
Rechtsvorm: 	B.V. 
Kernactiviteiten: 	Thuiszorg 
Zeggenschap: 	51% aandeelhouder 
Eigen vermogen 	-I- € 1.406.352 (cf jaarrekening 2018) 
Resultaat 	 -I- € 442.905 (idem) 
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5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva 

Activa en passiva 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de 
vervaardigingsprijs, tenzij anders vermeld in de grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, 
resultatenrekening en kasstroomoverzichten zijn in de jaarrekening genummerd. 

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 
naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar 
worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. 

Een verplichting wordt in de balans verwerkt 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 
waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen 
worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans 
opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een 
belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke 
transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van 
een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico's 
die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico's waarvan redelijkerwijze 
niet te verwachten is dat zij zich voordoen. 

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of 
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de 
verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-
en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in 
samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van 
activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de funcionele valuta is van Archipel 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Voor zover subsidies of daaraan gelijk 
te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering 
gebracht op de investeringen. 

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

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de 
lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling 
en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 
dat activa gereedgekomen zijn voor gebruik. 

De gehanteerde afschrijvingspercentages kunnen teruggevonden worden in het "Verloopoverzicht materiële vaste 
activa" in deze jaarrekening. 

Financiële vaste activa 
De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten. 
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Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen 
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer 
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet 
terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de 
boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen 
die het actief naar verwachting zal genereren. 
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. 
De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de 
verkoop te realiseren. 

Stichting Archipel heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop en de contante waarde van de 
toekomstige kasstromen van haar zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden, 
en vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa 
per 31 december 2018. 

Belangrijke overige veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de 
kasstromen zijn: 
- een totale levensduur van het vastgoed van gemiddeld 40 jaar 
- gehanteerde restwaarde van nihil 
- een gemiddelde bezettingsgraad van 90% (WTZi) en 97% (niet-WTZi) 
- groei en samenstelling van cliëntenpopulatie 
- uit een meerjarenbegroting afgeleide kasstroom voor de jaren 2014 tot en met 2018, en genormaliseerde 

trendmatige kasstromen vanaf 2019 tot aan einde levensduur. Bij de berekening hiervan is rekening gehouden met 
de effecten van de overgangsregeling 2013-2018 
- vervangingsinvesteringen tot het niveau welke noodzakelijk worden geacht om het betreffende vastgoed tot aan 

het einde van de levensduur in gebruik te houden. 
- een disconteringsvoet van 5,0%. 

Het verschil tussen de boekwaarde per 31 december 2018 en de contante waarde van de toekomstige kasstromen 
bedraagt circa € 39 miljoen (2017; €63 miljoen) 
Aangezien dit saldo positief is, is er geen bijzondere waardevermindering verwerkt in de jaarrekening 2018. 

Voorraden 
Gezien de vrij geringe omvang van de voorraden en de beperkte invloed van de voorraadmutaties op het resultaat, 
zijn de voorraden pro memorie opgenomen. 

Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten en afgeleide financiële instrumenten 
(derivaten). 

Verstrekte leningen en overige vorderingen 
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode. 

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder 
kortlopende schulden. 
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Afgeleide financiële instrumenten 
Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij  hedge  accounting onder het 
kostprijs  hedge  model wordt toegepast. 
Indien kostprijs  hedge  accounting wordt toegepast, vindt eerste waardering plaats tegen reële waarde. Zolang het 
afgeleide instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van een toekomstige transactie die naar 
verwachting zal plaatsvinden, vindt geen herwaardering van dit instrument plaats. Zodra de verwachte toekomstige 
transactie leidt tot verantwoording in de winst- en verliesrekening, wordt de met het afgeleide instrument 
samenhangende winst of het met het afgeleide instrument samenhangende verlies in de resultatenrekening 
verwerkt. Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot de opname in de balans van 
een niet-financieel actief of een niet-financiële verplichting past de instelling de kostprijs van dit actief aan met de 
afdekkingsresultaten die nog niet in de resultatenrekening zijn verwerkt. Een verlies voor het percentage groter dan 
de omvang van het afgeleide instrument ten opzichte van de afgedekte positie wordt op basis van kostprijs of lagere 
marktwaarde direct in de resultatenrekening verwerkt. 
Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, worden de afdekkingsrelaties beëindigd. De cumulatieve 
winst die of het cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de resultatenrekening was verwerkt, wordt als 
overlopende post in de balans opgenomen totdat de afgedekte transacties plaatsvinden. Indien de transacties naar 
verwachting niet meer plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de 
winst-en-verliesrekening. 

Stichting Archiepl documenteert de hedgerelaties in generieke hedgedocumentatie en toetst periodiek de effectiviteit 
van de hedgerelaties door vast te stellen dat er sprake is van effectieve  hedges  respectievelijk dat er geen sprake is 
van overhedges. 
Indien afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de voorwaarden voor  'hedge  accounting', aflopen of worden 
verkocht of wanneer de instelling niet langer kiest voor  hedge  accounting wordt  hedge  accounting beëindigd. De tot 
dat moment in het vermogen verantwoorde resultaten blijven in het eigen vermogen uitgesteld tot het moment dat de 
toekomstige transactie plaatsvindt. Indien de transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt, worden de in het 
eigen vermogen uitgestelde cumulatieve hedgeresultaten naar de resultatenrekening gebracht. 
Periodiek wordt de effectiviteit van de hedgerelaties getoetst door vergelijking van de cumulatieve 
reëlewaardewijziging van de afgedekte positie met de cumulatieve waardewijzigingen van de afgeleide 
instrumenten. De laagste van de cumulatieve waardewijziging van de afgedekte positie en de cumulatieve 
waardewijziging van de afgeleide instrumenten wordt in de herwaarderingsreserve uitgesteld. 
Indien sprake is van een reëlewaardeafdekking (reële waarde  hedge  accounting) van een opgenomen actief of 
verplichting of niet in de balans opgenomen bindende overeenkomst worden de resultaten uit de herwaardering van 
het afgeleide instrument op hetzelfde moment in de resultatenrekening verwerkt als het resultaat op de afgedekte 
positie voor zover deze betrekking hebben op de reëlewaardewijziging van het specifieke risico van de afgedekte 
post of positie. 

Onderhanden werk Geriatrische Revalidatiezorg 
Het onderhanden werk geriatrische revalidatiezorg wordt gewaardeerd tegen de tussentijds afgeleide 
opbrengstwaarde van de DBC op balansdatum. 

Vorderingen 
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de 
effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening 
verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van 
agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt 
getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening is statisch bepaald. Een 
vordering uit hoofde van financieringstekorten is het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het 
wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen 
voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi). 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden (hiervan is in 2018 geen sprake). Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde. 
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Aandeel van derden in het groepsvermogen 
Het aandeel van derden in het groepsvermogen betreft het minderheidsbelang van derden in het eigen vermogen 
van geconsolideerde maatschappijen. Het aandeel van derden in het resultaat van geconsolideerde maatschappijen 
wordt in de winst-en-verliesrekening in mindering gebracht op het groepsresultaat. 
Indien de aan het minderheidsbelang van derden toerekenbare verliezen het minderheidsbelang van derden in het 
eigen vermogen van de geconsolideerde maatschappijen overtreffen, komt het verschil, alsmede komen eventuele 
verdere verliezen, volledig ten laste van Stichting Archipel, tenzij en voor zover de minderheidsaandeelhouder de 
verplichting heeft, en in staat is, om die verliezen voor haar rekening te nemen. Als de geconsolideerde 
maatschappijen vervolgens weer winst maken, komen die winsten volledig ten gunste van Stichting Archipel totdat 
de door Stichting Archipel voor haar rekening genomen verliezen zijn gerecupereerd. 

Voorzieningen (algemeen) 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, 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 nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en 
verliezen af te wikkelen. 
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een 
actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de 
afwikkeling van de verplichting. 

Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd tegen de 
contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De 
disconteringsvoet voor belastingen waartegen contact wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer. Hierin zijn 
de risico's waarmee bij de schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet betrokken. 

Voorziening uitgestelde beloningen 
Uitgestelde beloningen zijn beloningen betaalbaar op termijn (langer dan één jaar) onder voorwaarde van 
voortduring van het dienstverband. Voor CAO-gerelateerde jubileumuitkeringen en uitkeringen bij pensionering is 
een voorziening opgenomen. 
De voorziening uitgestelde beloningen is gewaardeerd op de contante waarde van de verplichtingen uit hoofde van 
de regelingen. Bij de berekening is rekening gehouden met de volgende aspecten: 
- de (achterliggende) diensttijd, de leeftijden, het verwachte verloop en de overlevingskansen van het huidige 
personeelsbestand; 
- de hoogte van de verwachte uitkeringen inclusief sociale lasten en de toerekening daarvan volgens de  projected  
unit credit methode aan de diensttijd tot en met balansdatum (diensttijdevenredige toerekening); 
- de disconteringsvoet voor de berekening van de contante waarde (3%). 

Schulden 
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. 
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De 
aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende 
schulden. 
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van 
de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 
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 verlichting, 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. 
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in 
het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode 
waarop deze betrekking hebben. 

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande 
boekiaren wordt foutherstel toeaeDast. 

Opbrengsten 
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van 
de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk 
is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds 
gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op 
betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. 
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, 
worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de 
opbrengsten. 
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 
verantwoord. 

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

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de 
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de 
reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een 
overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met 
toekomstige betalingen door de instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical  leave,  gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten 
gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties 
worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en 
een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit 
levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. 
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-
verliesrekening gebracht. 

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van 
ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is 
verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen 
(inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of 
gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een 
voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op 
contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en 
vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. 
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Pensioenen 
Stichting Archipel heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende 
werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld 
verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Archipel. De verplichtingen, 
die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en 
Welzijn. Archipel betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de 
werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het 
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per I 
januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de 
dekkings-graad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een 
gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In maart 2018 bedroeg de 
dekkingsgraad 101,4%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens 
het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten 
instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Archipel heeft 
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders 
dan het effect van hogere toekomstige premies. Archipel heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met 
het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 

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

Vennootschapsbelasting 
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij 
rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de 
fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd 
voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is. 
De vennootschapsbelasting berekent op basis van de zelfstandige belastingplicht. In de balans van de 
vennootschap zijn latente belastingvorderingen geactiveerd, omdat in de waardering van de dochtermaatschappijen 
latente belastingverplichtingen zijn begrepen. 

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

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 'WLZ/\NMO/GRZ' (Zorg) en 'Woningen en overige activiteiten'. Bij de verdeling 
van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. Er wordt de 
directe kostenmethode toegepast. Overhead valt in principe onder zorg, tenzij het specifiek ten behoeve van de 
Woningen en overige activiteiten is. 

5.1.4.5 Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 
aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. De geldmiddelen in dit kasstroomoverzicht bestaan uit liquide 
mirn 
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5.1.46 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum 

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de 
datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. 
Gebeurtenissen die geen nadere, informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden, niet in de 
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van 
de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening. 

5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT 

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de Stichting Archipel zich gehouden aan de wet-
en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels. 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 

ACT/VA 

Vaste activa 

1. Materiële vaste activa 

De specificatie is als volgt: 31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

Grond en terreinvoorzieningen 12.607.507 12.706.928 
Gebouwen 86.563.965 89.033.485 
Bouwrente 1.118.595 1.153.919 
Installaties 23.606.735 25.338.217 
Inventarissen 5.262.882 6.017.086 
Vervoermiddelen 16.545 2.318 
Automatiseringsapparatuur 1.057.334 1.232.593 
Instandhoudingsinvesteringen 7.430.039 8.260.195 
Aanloopkosten 199.390 203.358 
Bouwprojecten in uitvoering 1.348.431 537.487 

139.211.424 144.485.587 

Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt: 2018 2017 
€ € 

Boekwaarde per 1 januari 2018 c.q. 2017 145.621.951 177.425.091 
Af: bijzondere waardevermindering gebouw Meander BV -1.136.362 -1.136.362 

144.485.587 176.288.729 

Bij: investeringen 5.954.465 6.837.419 
Bij: herwaardering - - 

Af: boekwaarde desinvesteringen 2.008.042 29.488.974 
Af: afschrijvingen 9.220.587 9.151.587 
Boekwaarde per 31 december 2018 c.q. 2017 139.211.424 144.485.587 

0 

Voor een nadere specificatie op de materiële vaste activa, inclusief de gehanteerde afschrijvingspercentages wordt verwezen naar onderdeel 5.1.6 
In onderdeel 5.1.7. is het verloop weergegeven van de in uitvoering zijnde bouwprojecten. 

Bijzondere waardevermindering gebouw Meander, Maaltijden  Cateringservice BV 
In 2017 zijn de activiteiten van Meander gestaakt. Doelstelling is om het gebouw te verkopen of te verhuren aan een derde. Daarom zijn het gebouw 
en de installaties in de balans per 31 december 2016 gewaardeerd op de verwachte directe opbrengstwaarde van €2.255.000. 

Deze verwachte directe opbrengstwaarde is bepaald op basis van een taxatierapport dat is opgesteld door een onafhankelijke registertaxateur. 

De post "boekwaarde desinvesteringen 2018" bestaat in zijn geheel uit geactiveerde projecten (zie onderdeel 5.1.7.2) 

2. Financiële vaste activa 

De specificatie is als volgt: 31.12-2018 31-12-2017 
€ € 

Latente vordering vennootschapsbelasting 193.878 178.140 
Emissie-, leningskosten en boeterente 7.143 8.066 

201.021 186.206 

€ 
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 

Boekwaarde per 1 januari 2018 186.206 
Af: afschrijving leningskosten -923 
Bij: overige mutaties 15.738 

201.021 

Latente vordering vennootschapsbelasting 
Meander, Maaltijd en Cateringservice BV: te vorderen vennootschapsbelasting voorgaande jaren, stand 1januari - 124.299 
Bij: correctie vennootschapsbelasting voorgaande jaren - 264.091 
Af: afboeking latente vordering vennootschapsbelasting - 388.390 
Af: vennootschapsbelasting 2018 c.q. 2017 	 - 	 - 

Stand 31 december 2018 c.q. 2017 	 - 	 - 

Archipel Thuis BV: latente belastingpositie 2018 c.q. 2017 	 193.878 	 178.140 

	

193.878 	 178.140 

De latente vordering vennootschapsbelasting is opgenomen op grond van de faciliteiten van verliesverrekening die de Wet op de Vennootschapsbelasting biedt. Toekomstige 
fiscale verliezen kunnen worden gecompenseerd met gerealiseerde fiscale winsten van de jaren tot en met 2018. Gezien de verwachting dat Archipel Thuis BV de komende jaren 
positieve resultaten worden gehaald is besloten om hiervoor een latente vordering voor vennootschapsbelasting te vormen. I.v.m. het staken van de bedrijfsactiviteiten van 
De Meander, Maaltijd en Cateringservice BV is deze latente vordering vrijgevallen. 

Emissie-, leningskosten en boeterente 
Het verloop van de Emissie-, leningskosten en boeterente was in het verslagjaar als volgt: 
Boekwaarde per 1 januari 2018 	 8.066 
Af: afschrijvingen 	 923 
Boekwaarde per 31 december 2018 	 7.143 
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VLOTTENDE ACTIVA 

3. Voorraden 
De specificatie is als volgt: 

4. Onderhanden werk Geriatrische Revalidatiezorg 
De specificatie is als volgt: 

Onderhanden werk van nog geopende/niet afgesloten DBCs 

5. Vorderingen uit hoofde van bekostiging 
De specificatie is als volgt: 

Vorderingen uit hoofde van bekostiging 

Specificatie uit hoofde van financieringstekort/overschot 
Saldo per 1januari 

Financieringsverschil boekjaar 
Correcties voorgaande jaren 
Voorzieningen (vrijval over 2017) 
Betalingen/ontvangsten 
Subtotaal mutatie boekjaar 

Saldo per 31 december 

Stadium van vaststelling (per erkenning): 
300-1431 Stichting Archipel 

a= interne berekening 
b= overeenstemming met zorqverzekeraars 
c= definitieve vaststelling NZa 

Waarvan gepresenteerd als: 
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 
Af: ontvangen voorschotten 
Af: voorzieningen 

Totaal financieringsverschil 

6. Vorderingen en overlopende activa 
Specificatie vorderingen en overlopende activa: 

Vorderingen 

Debiteuren 
Af: voorziening voor oninbaarheid 

Omzetbelasting 
Overige vorderingen 

Vooruitbetaalde bedragen 
Nog te ontvangen bedragen  

	

31-12-2018 	 31-12-2017 

	

€ 	 € 

	

pm 	 pm 

	

1.538.849 	 1.462.829 

	

701.555 	 798.566 

2018 2017 totaal 
€ € € 

- 798.566 798.566 

701.555 701.555 
- -39.725 -39.725 

365.000 365.000 
- -1.123.841 -1.123.841 

701.555 -798.566 -97.011 

701.555 - 701.555 

a 	 c 

	

2018 	 2017 

	

€ 	 € 

	

701.555 	 798.566 

	

86.118.041 	 80.940.482 

	

-85.416.486 	 -79.776.916 
- 	 -365.000 

	

701.555 	 798.566 

	

31-12-2018 	 31-12-2017 

	

6 	 € 

	

2.964.332 	 2.215.201 

	

18.532 	 646.406 

	

701.476 	 282.494 

	

1.330.604 	 783.651 

	

2032.080 	 1066.145  

Totaal debiteuren en overige vorderingen 	 8.120.555 	 8.326.785 

Onder de debiteuren aan het einde van dit boekjaar vallen ook de vorderingen op de diverse gemeenten in het kader van de WMO. In 2017 waren deze opgenomen onder de 
overige vorderingen. Per saldo zien we een daling van het totaal debiteuren en overige vorderingen. Hierin zit ook een lagere vordering omzetbelasting. Aan het einde van 2017 was 
nog een deel van de omzetbelasting over de investeringen Nieuwbouw Zuiderpark (laatste deel) terug te vorderen. 

7. Liquide middelen 
De specificatie is als volgt: 	 31-12-2018 	 31-12-2017 

	

6 	 6 

Banken 	 15.524.820 	 13.361.939 

Kas (incl. kruisposten) 	 59.388 	 75.664 

	

lb.5t34.205 	 13.4dI.bU3 

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden 
aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Voor de gestelde zekerheden wordt verwezen naar het onderdeel 'Niet uit de balans blijkende verplichtingen". 
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Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar als volgt: 

	

31-12-2018 	 31-12-2017 

	

€ 	 € 

	

90 	 90 

	

43.892.768 	 43.068.302 

	

-9.961.586 	 -9.341.867 

	

33.931.272 	 33.726.525 

	

Stand 	Resultaat 	 Overige 	 Stand 

	

1-1-2018 	bestemming 	mutaties 	 31-12-2018 

	

€ 	 € 	 € 	 € 

	

90 	 - 	 - 	 90 

43.042.892 	824.466 43.867.358 
25.410 - 	 25.410 

43.068.302 	824.466 - 	 43.892.768 

-9.341.867 	-619.719 -9.961.586 
-9.341.867 	-619.719 	 - 	 -9.961.586 

PASS/VA 

8. Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten 

Kapitaal 
Bestemmingsfondsen 
Herwaarderingsreserve 
Algemene en overige reserves 
Totaal eigen vermogen 

Kapitaal: 

Bestemmingsfondsen: 
Reserve aanvaardbare kosten: 
Bestemmingfonds verkoop activa 
Totaal bestemmingsfondsen 

Algemene en overige reserves: 
Algemene reserve (woningen en overige activiteiten) 
Totaal algemene en overige reserves 

het verloop in het vorige boekjaar was als volgt: Stand Resultaat 	 Overige Stand 
1-1-2017 bestemming 	mutaties 31-12-2017 

€ € 	 € € 

Kapitaal: 90 - 	 - 90 

Bestemmingsfondsen: 
Reserve aanvaardbare kosten: 40.776.694 2.266.198 43.042.892 
Bestemmingfonds verkoop activa 25.410 - 25.410 

Totaal bestemmingsfondsen 40.802.104 2.266.198 	 - 43.068.302 

Herwaarderingsreserve: 
Herwaarderingsreserve 4.472.733 -4.472.733 - 

4.472.733 -4.472.733 - 

Algemene en overige reserves: 
Algemene reserve (woningen en overige activiteiten) -8.425.368 -916.499 -9.341.867 
Totaal algemene en overige reserves -8.425.368 -916.499 	 - -9.341.867 

Bestemmingsfonds boekwinst verkoop activa 
In 2007 is het voormalige klooster bij De Passaat verkocht. Met het College Sanering Ziekenhuisvoorziening is overeengekomen dat de boekwinst die hiermee 
gerealiseerd apart zichtbaar gemaakt is. 
In mindering op deze reserve zijn een drietal posten gebracht, te weten de overschrijding op de investering in het WTZi-deel van de nieuwbouw Hof van Strijp, 
oude instandhoudingsprojecten van de locatie Gagelbosch, die nog niet geactiveerd zijn (in 2008 is deze locatie gesloopt) en een vervallen project 
nieuwbouw Den Eerdbrand/De Bevelanden. In 2018 hebben zich geen mutaties op deze reserve voorgedaan. 

Herwaarderingsreserve 
In 2017 zijn de huurwoningen, commerciële ruimten en de daarbij behorende parkeerplaatsen van Hot van Strijp, gelegen te Eindhoven, verkocht. 
De in 2016 gevormde herwaarderingsreserve is in 2017 weer vrijvallen. 

9. Aandeel derden 

Betreft het minderheidsaandeel in Archipel Thuis BV (49%) 

10. Voorzieningen 

Het verloop van de voorzieningen was in het verslagjaar als volgt: 
Stand Stand 

1-1-2018 	Dotaties Onttrekkingen 	 Vrijval 31-12-2018 
€ 	 € € 	 € € 

Voorziening uitgestelde beloningen 399.665 	114.978 76.857 	 4.093 433.693 

399.665 	114.978 76.857 	 4.093 433.693 

In de waarderingsgrondslagen in deze jaarrekening zijn de aard van de voorzieningen en de belangrijkste uitgangspunten voor de waardebepaling 
toegelicht. Het kortlopende deel van vooroemde voorzieningen bedraagt naar schatting € 100.000. 
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11. Langlopende schulden (langer dan één jaar) 

Stand leningen per 1januari 
Bij: Aangetrokken leningen c.q. uitbreiding lening in 2018 c.q. 2017 

Af: afgelost in 2018 c.q. 2017 
Af: Aflossingsverplichting komend boekjaar verwerkt onder 

kortlopende schulden 

Saldo langlopende schulden per 31 december 

31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

102.909.613 110.743.993 

102.909.613 110.743.993 

5.340.511 7.834.378 

4.954.433 5.319.319 

92.614.669 97.590.296  

Stichting Archipel 

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar onderdeel 5.1.8., Overzicht van langlopende schulden ultimo 2018. 

12. Overige kortlopende schulden (ten hoogste één jaar) 
De specificatie is als volgt: 

Overlopende  passive  
- Nog te betalen kosten 

- Vakantiegeld- en vakantiedagenverplichting (inclusief sociale lasten) 

- Eindejaarsuitkering (inclusief sociale lasten) 

31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

4.954.433 5.319.319 

4.547.037 4.500.761 

17.020.833 17.81 2.500 

269.148 - 

3.979.825 1.378.250 

538.590 372.240 

	

87.650 	 141.504 

	

562.991 	 807.527 

	

31.960.507 	 30.332.101  

	

2.864.632 	 2.950.821 

	

3.967.206 	 3.774.347 

	

274.745 	 256.389 

Overige kortlopende schulden 

Aflossingsverplichtingen leningen 

Crediteuren 

Schulden aan kredietinstellingen 

Terugbetalingsverplichtingen zorgverzekeraars oude jaren 

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 

Schulden ter zake van pensioenen 

Overige schulden 
- Salarissen en toeslagen 

- Overige 

39.067.090 	 37.31 3.658 

Opvallend is een hogere schuld overige belastingen en premies sociale verzekeringen per 31 december 2018. Dit betreft echter de af te dragen loonheffing over 2 maanden. 
Hogere salariskosten in 2018 (meer personeel en hogere schaalsalarissen ten gevolge van de cao-verhoging in 2018) heeft ertoe geleid dat de schulden inzake salarisgebonden 
onderdelen (pensioenen, vakantiegeld- en vakantiedagenverplichtingen en eindejaarsuitkering) hoger liggen dan op 31 december 2017. 

13. Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. 
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden 
meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct 
toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. 
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 

Stichting Archipel maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten. Dit betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen, waaronder 
vorderingen, liquide middelen en schulden. Daarnaast maakt Stichting Archipel gebruik van financiële instrumenten die niet in de balans zijn opgenomen, te weten renteswaps. 

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere 
waardeverminderingsverliezen. 

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is in een aantal gevallen sprake van een vast 
rentepercentage over de rentevastperiode. De leningen worden zoveel mogelijk aangehouden tot het einde van de looptijd. Voor wat betreft een aantal andere leningen is sprake 
van een variabel rentetarief. Stichting Archipel heeft hiertoe een afgeleid financieel instrument (namelijk renteswaps) in gebruik om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen. 
Deze renteswaps vertonen dezelfde kritische kenmerken als de lening die ertegenover staat. Er is derhalve sprake van een effectieve  hedge  met een kostprijs van € nihil. De swaps 
zijn daarom, overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften, niet gewaardeerd op de balans. Archipel documenteert de hedgerelaties op basis van generieke en specifieke 
hedgedocumentatie. Archipel toetst de effectiviteit van de hedgerelaties periodiek, te weten minimaal voorafgaand aan het afsluiten van een swap-overeenkomst en minimaal 
eenmaal per jaar voor de totale swapportefeuille. 

Op grond van de met de bank gesloten Raamovereenkomst Derivaten heeft de bank het recht om van Archipel tussentijdse marktwaardeverrekening te verlangen voor gesloten 
derivaten. Op balansdatum is de marktwaarde circa € 11,2 miljoen negatief. Er zijn geen nadere afspraken gemaakt over het toepassen van een  threshold  of minimum bedragen voor 
deze verrekening. Archipel zal van de bank geen verzoek tot tussentijdse marktwaardeverrekening krijgen, tenzij Archipel formeel in verzuim is of de continuïteit van Archipel 
bedreigd wordt. 

De reële waarde van de in de balans opgenomen financiële instrumenten, zijnde vorderingen, schulden en liquide middelen, benadert de boekwaarde daarvan 
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Stichting Archipel 

14. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa 
Archipel heeft huurverplichtingen voor de volgende panden: 
- huur Ekelhof 
- huur woning Kwadraat 
- huur gemeenschappelijke ruimte in Kanidas 
- huur Woningen en Gasterij Jo van Dijkhof 
- huur Westenwind (Kanidas) 
- huur Antoniushof (Kanidas) 
- huur huisvesting dienstengroepen Karel de Grotelaan 
- huur Commerciële ruimten en parkeerplaatsen Hof van Strijp 
- huur kantoorruimte Gemeente Best 

De met deze verplichtingen samenhangende last bedraagt circa € 1.500.000 per jaar. De verplichting over de totale looptijd van de huurovereenkomsten 
bedraagt circa €4.900.000. Hiervan heeft een bedrag van circa € 1.000.000 betrekking op de periode langer dan vijf jaar (dus 2023 en verder). 

Schulden aan kredietinstellingen 
De schulden aan kredietinstellingen, groot  17,0 miljoen, betreft een tweetal kortlopende kredieten, die zeer waarschijnlijk in 2019 worden omgezet in een langlopende lening. 
Enerzijds gaat het om een krediet, destijds opgenomen voor de financiering van een deel van de nieuwbouw Landrijt (€ 8,5 miljoen) en anderzijds de financiering voor 
het nieuwbouwproject Nazareth, dat in 2017 in gebruik is genomen (€9,3 miljoen). 

Kredietfadilteiten 
Per 31 december van het boekjaar bedroeg de reguliere kredietruimte op de rekening-courant bij de ING-Bank € 1.500.000. 
Hiervoor zijn zekerheden verstrekt, welke onderdeel uitmaken van de totale kredietzekerheden, verstrekt door de ING Bank en de Rabobank in gezamenlijkheid. 
Medio 2012 is beide banken in gezamenlijkheid alle kredietfaciliteiten als ook alle lopende leningen van beide banken opgenomen in een nieuwe overeenkomst, 
waarvoor zekerheden zijn verstrekt, in de vorm van hypotheekverstrekking en verpanding van inventarissen, voor een totaalbedrag van €315.000.000. 
I.v.m. uitbreiding van de financieringen is begin 2015 een nieuwe, aangepaste overeenkomst getekend. 

Derivaten 
De marktwaarde voor de op 31 december 2018 uitstaande derivaten bedraagt ongeveer € 11,2 miljoen negatief (2017: € 12,9 miljoen) 

Medeschuldenaarstelling leningen De Meander B. V. 
Ten behoeve van de nog lopende lening bij de ING-Bank van De Meander - Maaltijd en Catering Service BV heeft Stichting Archipel 
als zekerheid hoofdelijke medeschuldenaarstelling afgegeven (stand 31 december 2018 bedraagt  1.695.100). 

Investeringsverplichtingen 
Ten behoeve van lopende bouwprojecten heeft Stichting Archipel zijn er aan het einde van het boekjaar geen verplichtingen ten behoeve van 
lopende bouwprojecten 

Bankgaranties 
Archipel heeft de volgende bankgaranties verstrekt ten behoeve van derden: 

Bedrag 	Begunstigde 	 Reden 
164.794 Gemeente Eindhoven 	 Betaalgarantie 
57.745 Hanseatisce Immobilienfonds 	Huurgarantie 
6.468 Pensoenfonds voor de Landbouw Huurgarantie 

Niet opeisen vorderingen Archipel Thuis B. V. 
In 2019 zal Assist Zorg B.V. haar aandelen overdragen aan Stichting Archipel, waardoor Stichting Archipel 100% aandeelhouder wordt. 
Hierbij zullen zij de schuld, die Archipel Thuis B.V. nog aan Assist Zorg B.V. heeft, kwijtschelden. 
De schulden, die Archipel Thuis B.V. nog aan Archipel heeft, zullen worden omgezet in een langlopende, achtergestelde lening. 

Verplichting Persoonlijk Levensfase Budget VVT 
In de cao \JVT 2010-2012 zijn partijen overeengekomen om per 1 januari 2012 een persoonlijk levensfase budget (PLB) in de tijd te realiseren voor alle 
werknemers vallend onder de cao. Dit PLB kan aangewend worden voor bestedingsdoelen in tijd. Voor een categorie werknemers in de leeftijd vanaf 50 jaar 
geldt dat deze uitsluitend in de toekomst aanspraak maken op de extra uren. De aanspraak is geheel onafhankelijk van de duur van het dienstverband in het 
verleden. De leeftijd op een zeker moment in de toekomst en het feit dat een werknemer op een bepaald moment in dienst was bij de instelling bepalen de 
aanspraak. Wanneer een werknemer voortijdig vertrekt, vervallen de potentiële rechten op toekomstige extra PLB-uren op grond van leeftijd. 
Op grond van bovenstaande feiten is ervoor gekozen om geen voorziening te vormen, maar kosten te verwerken in het jaar dat de werknemer in het 
betreffende jaar aanspraak maakt op de extra rechten. 
De verplichting bedraagt op basis van het aantal uren maal het uurtarief inclusief werkgeverslasten: €918.000 
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Stichting Archipel. 

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 

WW-vergunningsplichtige vaste activa 

Grond Terrein Gebouwen  Semi-per- Verbouw- Installaties Aanloop- 	- Bouwrente Onder- Subtotaal 
voorzie- manente ingen kosten handen 
ningen gebouwen projecten 

€ € € € € € € € € 

Afschrijvingspercentages 0,0% 5,0% 2,0% 5,0% 5,0% 5,0% 2,5% 2,5% 0% 

Aanschafwaarde 6.656.606 1.734.401 83.434.412 8.856.540 11.186.932 29.005.367 255.976 430.903 95.394 141 .656.531 

Cumulatieve afschrijvingen 21.309 570.040 27.422.482 8.856.540 1.724.154 8.504.033 60.056 240.738 - 47.399.351 

Boekwaarde 6.635.297 1.164.361 56.011.931 0 9.462.778 20.501.334 195.920 190.165 95.394 94.257.181 

Mutaties boekjaar 

Investeringen - - - - 495.419 84.055 - - 897.167 1.476.641 

Afschrijvingen 1.377 86.719 1.819.798 - 568.459 1.447.396 3.912 10.772 - 3.938.433 

Terugname geheel afgeschreven activa 

Aanschafwaarde - - - - 111.284 47.699 - - - 158.983 

Afschrijvingen - - - - 111.284 47.699 - - - 158.983 

Herwaardering 

Desinvesteringen / herrubriceringen 

Aanschafwaarde - - - 5.728.218 - 7.923 - - 579.474 6.315.615 

Afschrijvingen - - - 5.728.218 - 7.923 - - - 5.736.141 

-1.377 -86.719 -1.819.798 - 	 -73.040 -1.363.341 -3.912 -10.772 317.693 	-3.041.266 

Aanschafwaarde 	 6.656.606 1.734.401 83.434.412 3.128.322 	11.571.067 29.033.800 255.976 430.903 413.087 	136.658.575 

Cumulatieve afschrijvingen 	 22.686 656.759 29.242.279 3.128.322 	2.181.330 9.895.807 63.968 251.510 - 	 45.442.661 

Boekwaarde 	 6.633.920 1.077.642 54.192.133 -0 	9.389.737 19.137.994 192.008 179.393 413.087 	91.215.914 
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Stichting Archipel. 

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 

WTZi meldingsplichtige vaste activa 
	

WMG gefinancierde vaste activa 

Trekkings- Onder- 	Subtotaal 	Instand- Onder- Subtotaal Subtotaal Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal 
rechten handen 	 houding handen meldingen middelen sering 

projecten projecten  

€ 	 € € 	 € 	 € € € € € € € € 

Afschrijvingspercentages 	 50% 0% 	 10,0% 0% 10,0% 20,0% 20,0% 

Aanschafwaarde 	 - - 	 - 	21.713.855 442.093 22.155.948 22.155.948 11.837.751 6.619 170.796 12.015.166 

Cumulatieve afschrijvingen 	 - - 	 - 	13.453.661 - 13.453.661 13.453.661 6.379.703 4.301 102.217 6.486.221 

Boekwaarde 	 - - 	 - 	8.260.194 442.093 8.702.287 8.702.287 5.458.048 2.318 68.579 5.528.945 

Mutaties boekjaar 

Investeringen 	 - - 	 - 	1.403.724 1.896.975 3.300.699 3.300.699 691.853 18.716 119.499 830.069 

Afschrijvingen 	 - - 	 - 	2.233.879 - 2.233.879 2.233.879 1.183.869 4.489 50.570 1.238.928 

Terugname geheel afgeschreven  active  

Aanschafwaarde 	 - - 	 - 	 789.100 - 789.100 789.100 1.354.988 2.082 34.658 1.391.728 

Afschrijvingen 	 - - 	 - 	 789.100 - 789.100 789.100 1.354.988 2.082 34.658 1.391.728 

Desinvesteringen /herrubriceringen 

Aanschafwaarde 	 - 	 - 	 - 	 - 	1.403.724 	1.403.724 	1.403.724 	93.721 	 - 	 - 	 93.721 

Afschrijvingen 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 93.721 	 - 	 - 	 93.721 

- 	 - 	 - 	 -830.155 	493.251 	-336.904 	-336.904 	-492.016 	14.227 	68.929 	-408.860 

Aanschafwaarde 	 - - 	 - 	22.328.479 935.344 	23.263.823 23.263.823 11.080.894 23.253 255.637 11.359.785 

Cumulatieve afschrijvingen 	 - - 	 - 	14.898.440 - 	14.898.440 14.898.440 6.114.863 6.708 118.129 6.239.700 

Boekwaarde 	 - - 	 - 	7.430.039 935.344 	8.365.383 8.365.383 4.966.030 16.545 137.508 5.120.083 
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Stichting Archipel. 

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 

Niet WTZIIWMG gefinancierde vaste activa 

Grond 	Terrein Gebouwen Installaties bouwrente Inventaris Automatisering Vervoer- Aanloop- - Onder- Subtotaal Totaal 
voorzie- middelen kosten handen materiële 
ningen projecten vaste activa 

€ € 	 € € € € € € .€ € 

Afschrijvingspercentages 10%/ann dkp/ann 5%/dkp/ann 2,5% 10%/ann 20% Ann. 

Aanschafwaarde 4.714.145 	275.186 29.119.409 7.535.925 1.259.348 2.793.364 2.564.685 54.938 8.067 -0 48.325.067 224.152.713 

Cumulatieve afschrijvingen - 	 82.058 5.560.635 2.699.040 295.595 2.234.326 1.400.671 54.938 628 - 12.327.892 79.667.126 

Boekwaarde 4.714.145 	193.128 23.558.774 4.836.885 963.753 559.039 1.164.014 - 7.439 -0 35.997.177 144.485.587 

Mutaties boekjaar 

Investeringen - 	 - - 24.844 - - 297.368 - - 24.844 347.056 5.954.465 

Afschrijvingen - 	 11.329 576.679 392.987 24.551 262.189 541.556 - 56 - 1.809.347 9.220.587 

Terugname geheel afgeschreven activa 

Aanschafwaarde - 	 - - - - 39.597 154.271 54.938 - - 248.806 2.588.617 

Afschrijvingen - 	 - - - - 39.597 154.271 54.938 - - 248.806 2.588.617 

Hetwaardeting - - - 

Desinvesteringen I herrubriceringen 

Aanschafwaarde - 	 - - - - - - - 24.844 24.844 7.837.904 

Afschrijvingen - 	 - - - - - - - - - 5.829.862 

- 	 -11.329 -576.679 -368.143 -24.551 -262.189 -244.188 - 	-56 - 	 -1.487.135 -5.274.165 

Aanschafwaarde 	 4.714.145 	275.186 29.119.409 7.560.769 1.259.348 2.753.767 2.707.782 -0 	8.067 -0 	48.398.473 219.680.654 

Cumulatieve afschrijvingen 	 - 	 93.387 6.137.314 3.092.027 320.146 2.456.917 1.787.956 -0 	684 - 	 13.888.431 80.469.232 

Boekwaarde 	 4.714.145 	181.799 22.982.095 4.468.742 939.202 296.850 919.826 - 	 7.383 -0 	34.510.042 139.211.422 
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Stichting Archipel. 

5.1.7 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN 

5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN 

Projectgegevens Investeringen 
Urn 2018 

Briefnr. Datum 	 Omschrijving WTZi-type Urn 2017 2018 gereed onderhanden 
€ € € € 

Dommeihoef 
2017/2018 Instandhouding gebouwen INST 207.128 10.617 217.745 
2017/2018 Instandhouding installaties INST 193.249 190.859 58.121 325.987 

400.377 201.476 58.121 543.732 

Landrij 
v.a. 2017 Nieuwbouw Kwadraat WTZi 8.684 1.720 10.404 
2017/2018 Instandhouding installaties INST 41.716 110.781 119.604 32.893 

50.400 112.501 119.604 43.297 

Passaaat 
2018 	 Instandhouding gebouwen 	 INST 	 9.839 	 9.839 
2018 	 Instandhouding installaties 	 INST 	 29.476 	 7.175 	22.301 
2018 	 Instandhouding terrein 	 INST 	 9.456 	9.456 

48.771 	26.470 	22.301 

Eerdbrand 
2018 	 Instandhouding installaties 	 INST 	 - 	 8.396 	 8.396 
2018 	 Instandhouding gebouwen 	 INST 	 22.684 	 - 	 22.684 
2017 	 Renovatie Eerdbrand, laatste deel 	INST 	 1.012.714 	1.012.714 	 - 

1.043.794 	1.012.714 	31.080  

Akkers 
2014 Renovatie Akkers WTZi - 	 245.826 	245.826 	 - 

2015 Leeflandgoed Opwetten WTZi 73.151 	329.532 	 402.683 
2018 Instandhouding gebouwen INST 549 	 549 
2018 Instandhouding installaties INST - 	 68.336 	58.164 	10.172 

73.151 	644.243 	303.990 	413.404 

Berkenstaete 
2018 	 Instandhouding gebouwen 	 INST 	 - 	 7.461 	 6.028 	 1.433 
2018 	 Instandhouding installaties 	 INST 	 73.585 	 73.585 

- 	 81.046 	 6.028 	75.018 

Kanidas 
2018 	 Instandhouding terrein 	 INST 	 - 	 5.537 	 - 	 5.537 
2018 	 Instandhouding gebouwen 	 INST 	 10.527 	 10.527 
2017 	 Instandhouding installaties 	 INST 	 - 	 55.713 	 - 	 55.713 

71.777 	 - 	 71.777 

Nazareth 
2018 	 Instandhouding terreinen 	 INST 	 - 	 2.529 	 - 	 2.529 
2018 	 Instandhouding gebouwen 	 INST 	 12.053 	10.154 	1.899 
2018 	 Instandhouding installaties 	 INST 	 38.257 	 38.257 

52.839 	10.154 	42.685  

Zuiderpark 
2018 Instandhouding gebouwen INST - 	 90.313 80.757 	 9.556 
2018 instandhouding installaties INST 127.293 31.712 	95.581 
2017 Nieuwbouw "Plint niet-WTZi 24.844 24.844 
2017-2018 Verbouwing Begane Grond Gagelbosch WTZi 12.772 	236.821 249.593 	 - 

-------------- 12.772 	479.271 386.906 	105.137 

Zorqcluster Oerle 
2017-2018 Zorgcluster Oerle, 7 verpleeghuisplaatsen WTZi 787 	83.268 84.055 	 - 

537.487 	2.818.986 	2.008.042 	1.348.431  
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Stichting Archipel. 

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN 

Projectgegevens WTZ1 	 INST Niet-WTZi 	Totaal 
briefnr. 	 Datum Activapost WTZi-type 

Dommeihoef 
2017 Instandhouding installaties INST 58.121 58.121 

Landrilt 
2017 Instandhouding installaties INST 119.604 119.604 

Passaat 
2018 Instandhouding gebouwen INST 9.839 9.839 
2018 Instandhouding installaties INST 7.175 7.175 
2018 Instandhouding terrein INST 9.456 9.456 

Eerdbrand 
2017 Renovatie Eerbrand, laatste deel INST 1.012.714 1.012.714 

Akkers 
2017 Instandhouding installaties INST 58.164 58.164 
2017 Renovatie Akkers WTZi 245.826 245.826 

Kanidas 
2017 Instandhouding terrein INST - - 

2015 Instandhouding installaties INST - - 

Berkenstaete 
2017 Instandhouding installaties INST 6.028 6.028 

Nazareth 
2018 Instandhouding gebouwen INST 10.154 10.154 

Zuiderpark 
2018 Instandhouding gebouwen INST 80.757 80.757 
2018 instandhouding installaties INST 31.712 31.712 
2017 Nieuwbouw "Plint niet-WTZi 24.844 	24.844 
2017-2018 Verbouwing Begane Grond Gagelbosch WTZi 249.593 249.593 

Zorqcluster Oerle 
2018 Zorgcluster Oerle, 7 verpleeghuisplaatsen WTZi 84.055 84.055 

579.474 	1.403.724 	24.844 	2.008.042  
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5.1.8. Overzicht van langlopende schulden ultimo 2018 

Lening Datum Soort lening 

(1) 	(2) 

Oorspronkelijk 
bedrag 

(3) 

Totale 
looptijd 

(4) 

Restschuld 
31-12-2018 

(5) 

Resterende Restschuld over 

	

looptijd 	 5jaar 

	

(6) 	 (7) 

Rente Aflossingswijze Gestelde zekerheid 
% 

(8) 	(9) 	 (10) 	 (11) 

Aflossingsbedrag 
2018 	2019 

(12) 	(13) 
€ € € € € 

Nederlandsche Waterschapsbank onderhandse 8.984.848 40 2.021.590 9 898.485 382 	lineair rijksgarantie 224.621 224.621 
Lening Broeders St. Joannes onderhandse 1.618.180 30 0 0 0 5,00 	annuïteit geen zekerheid gesteld 116.322 - 

Lening Broeders St. Joannes onderhandse 1.485.276 30 1.485.276 0 1.485.276 0,00 geen zekerheid gesteld - - 

ING Bank NV hypothecaire 6.466.368 30 2.640.434 14 1.562.704 2,94 	lineair positieve hypotheekclausule 215.546 215.546 
Bank Ned.Gemeenten 1 hypothecaire 3.591.958 19 0 0 0 4,62 	annuïteit gemeentegarantie 275.361 - 

ING Bank NV hypothecaire 1.750.000 20 525.000 6 87.500 2,90 	lineair positieve hypotheekclausule 87.500 87.500 
Bank Ned.Gemeenten hypothecaire 3.719.985 26 2.344.787 14 1.587.169 4,34 	annuïteit gemeentegarantie 133.742 139.347 
ING Bank NV hypothecaire 3.539.493 30 934.050 6 -3 2,57 	lineair negatieve hypotheekclausule 196.636 196.636 
ING Bank NV hypothecaire 793.321 21 339.995 10 151.110 2,20 	lineair rijksgarantie 37.777 37.777 
ING Euroflex hypothecaire 10.500.000 32 6.728.000 20 5.088.000 4,85 	lineair positieve hypotheekclausule 328.000 328.000 
ING Euroflex rekening-courant 3.857.150 15 1.350.463 7 65.298 5,15 	lineair positieve hypotheekclausule 257.033 257.033 
ING Euroflex rekening-courant 3.330.000 20 1.800.000 10 900.000 4,37 	lineair positieve hypotheekclausule 180.000 180.000 
ING Euroflex rekening-courant 2.867.500 20 1.550.000 10 775.000 4,21 	lineair positieve hypotheekclausule 155.000 155.000 
ING Euroflex rekening-courant 6.100.000 30 4.550.000 21 3.550.000 4,30 	lineair positieve hypotheekclausule 200.000 200.000 
ING Euroflex rekening-courant 14.967.000 31 11.474.700 22 8.980.200 4,52 	lineair positieve hypotheekclausule 498.900 498.900 
ING Euroflex rekening-courant 9.000.000 30 9.000.000 21 9.000.000 6,52 	einde looptijd positieve hypotheekclausule - - 

ING Euroflex rekening-courant 17.797.000 31 13.496.039 22 10.529.859 6,35 	lineair positieve hypotheekclausule 593.236 593.236 
ING Euroflex rekening-courant 5.869.000 10 1.138.900 3 0 3,47 	lineair positieve hypotheekclausule 325.400 325.400 
ING Euroflex rekening-courant 12.000.000 32 9.500.000 25 7.500.000 4,36 	lineair positieve hypotheekclausule 400.000 400.000 
ING Euroflex rekening-courant 4.700.000 2 3.995.282 4 3.212.262 3,95 	lineair positieve hypotheekclausule 156.604 156.604 
Rabobank Nederland hypothecaire 7.500.000 30 6.188.025 23 4.938.525 3,16 	lineair positieve hypotheekclausule 249.900 249.900 
Rabobank Nederland hypothecaire 10.000.000 30 8.333.334 24 6.666.669 3,53 	lineair positieve hypotheekclausule 333.333 333.333 
Rabobank Nederland hypothecaire 7.500.000 40 6.375.000 35 5.125.000 2,96 	lineair positieve hypotheekclausule 250.000 250.000 
ING Bank NV hypothecaire 3.140.000 25 1.695.600 14 1.067.600 4,38 	lineair negatieve hypotheekclausule 125.600 125.600 
Vebego International BV onderhandse 307.874 3 102.625 1 0 3,25 	lineair geen zekerheid gesteld - - 

Totaal 151.384.953 97.569.102 73.170.654 5.340.511 4.954.433 
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5.1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 

5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018 

SEGMENT WlzIWmo/GRZ 

2018 2017 

€ € 
Bedrijfsopbrengsten: 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 105.442.643 100.356.257 

Subsidies (exclusief Wmo) 1.947.726 3.174.772 

Overige bedrijfsopbrengsten 5.668.538 3.049.732 

Som der bedrijfsopbrengsten 113.058.907 106.580.761 

Bedrijfslasten: 

- Personeelskosten 78.171.781 71. 165.507 

- Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 7.984.996 8.641.081 

- Overige bedrijfskosten 22.765.434 20.600.398 

Som der bedrijfslasten 108.922.211 100.406.986 

4.136.696 6.173.775 

Financiële baten en lasten -3.680.571 -4.032.003 

Resultaat uit gewone bedrijfs- 
uitoefening 456.125 2.141.772 

Aandeel derden in het resultaat 356.546 80.423 

Vennootschapsbelasting 11.795 44.003 

RESULTAAT 824.466 2.266.198 

RESULTAATBESTEMMING 

2018 2017 
Het resultaat is als volgt verdeeld: € € 

Bestemmingsfonds 824.466 2.266.198 

824.466 2.266.198 
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5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018 

SEGMENT WONINGEN EN OVERIGE ACTIVITEITEN 

Financiële baten en lasten 

Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening 

Vennootschapsbelasting 

RESULTAAT 

RESULTAATBESTEMMING 

Het resultaat is als volgt verdeeld: 

Algemene en overige reserves 

2018 2017 
€ € 

2.974.589 9.741.328 

2.974.589 9.741.328 

132.755 1.528.092 

1.191.011 2.025.441 

- 3.317.923 

1.336.935 2.636.929 

2.660.701 9.508.385 

313.888 232.943 

-933.607 -1.025.143 

-619.719 -792.200 

- -124.299 

-619.719 -916.499 

2018 2017 
€ € 

-619.719 -916.499 

-619.719 -916.499  

Bedrijfsopbrengsten: 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

Subsidies (exclusief Wmo) 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Som der bedrijfsopbrengsten 

Bedrijfslasten: 

- Personeelskosten 

- Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 

- Bijzondere waarderverminderingen vaste activa 

- Overige bedrijfskosten 

Som der bedrijfslasten 
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5.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018 

2018 2017 

WlzIWmo/GRZ 
WMO, woningen en overige activiteiten 

Totaal resultaat  

824.466 
-619.719  

2.266.198 
-916.499 

204.747 	 1.349.699  
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5.1.9.2 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 

BATEN 
2018 2017 

€ € 
15. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

De specificatie is als volgt: 

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) 87.314.120 81.176.478 
Opbrengsten Zorgprestaties GRZ (zorgverzekeringswet) 4.953.830 4.975.857 
Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 7.385.147 8.165.908 
Opbrengsten WMO 5.250.615 5.823.483 
Overige zorgprestaties 538.931 214.531 

Totaal 105.442.643 100.356.257 

Ten opzichte van 2017 zien we in 2018 een stijging van de totale opbrensten zorgprestaties en maatschappelijke 
ondersteuning van € 5,0 miljoen. Het wettelijke budget voor aanvaardbare kosten AWBZ steeg met ruim € 6,1 miljoen, 
door hogere tarieven, verzwaring van de zorg (hogere ZZP's) en een kleine uitbreiding van het aantal plaatsen in 2018. 
Hier tegenover staan kleine dalingen bij de opbrengst zorgverzekeringswet (hierin zit een restitutie van GRZ gelden over 
voorgaande jaren) en WMO. 

16. Subsidies (exclusief Wmo) 

de specificatie is als volgt: 

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 	 1.455.802 	 2.198.257 
Rijkssubsidies vanwege het ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) 	 431.684 	 902.901 
Innovatiemiddelen 	 60.240 	 73.614 

Totaal 	 1.947.726 	 3.174.772 

Door het wegvallen van de subsidieregeling Zorginfrastructuur (Wlz-zorg) in 2018 zijn de ontvangen subsidies aanzienlijk 
verlaagd. Daarnaast zien we in 2018 een eenmalige daling in de ontvangen rijkssubsidies (opleidingsfonds) doordat 
de een deel van de subsidie in 2018 is misgelopen. 

17. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten 

De specificatie is als volgt: 

Opbrengsten voeding 
Opbrengsten bewonersgebonden activiteiten 
Opbrengst doorberekende salarissen 
Huren, servicekosten en overige opbrengsten 
Boekwinst bij verkoop activa 
Diverse opbrengsten 

2.277.535 2.372.120 
2.112.690 1.443.259 

968.964 1.248.968 
2.961.130 3.320.908 

- 4.433.996 
322.808 -28.191  

Totaal 8.643.127 	12.791.060  

Boekresultaat verkoop vaste activa 2017 
Dit betreft het resultaat, ontstaan bij de verkoop van de woningen Hof van Strijp in 2017. 
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LASTEN 
2018 2017 

€ € 
18. Personeelskosten 

De specificatie is als volgt: 

Lonen en salarissen 50.816.971 49.592.046 
Sociale lasten 11.900.260 11.270.790 
Pensioenpremies 4.403.036 4.237.422 
Andere personeelskosten 3.324.160 2.505.286 

Subtotaal 70.444.427 67.605.544 
Personeel niet in loondienst 7.860.109 5.088.055 

Totale personeelkosten 78.304.536 72.693.599 

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 1.296 1.282 

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is - - 

	

2018 	 2017 

	

€ 	 € 
19. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 
De specificatie is als volgt: 

Afschrijvingen: 
- materiële vaste activa 	 9.175.085 	 9.150.266 
- financiële vaste activa 	 922 	 922 
- boekverlies bij verkoop activa 	 - 	 1.515.334 

Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen: 	 - 	 3.895.525 

20. Bijzondere waardevermindering 	 2018 	 2017 
De specificatie is als volgt: 	 € 	 € 

Afwaardering stichtingskosten "Plint" 	 - 	 2.181.561 
Afwaardering gebouw Meander, Maaltijd en Cateringservice BV 	 - 	 1.136.362 

Toelichting 

Afwaardering stichtingskosten "Plint" 
Door relatief hoge aanloopkosten zijn de stichtingskosten voor de "Plint" (onderdeel van het nieuwbouwproject Zuiderpark) 
hoog. Om een goede exploitatie te garanderen heeft er in 2017 een afwaardering plaatsgevonden. 

Afwaardering gebouw Meander BV 
In 2017 zijn de activiteiten van Meander gestaakt. Doelstelling is om het gebouw te verkopen of te verhuren aan een 
derde. Daarom zijn het gebouw en de installaties in de balans per 31 december 2016 gewaardeerd 
op de verwachte directe opbrengstwaarde van € 2.255.000. Deze verwachte directe opbrengstwaarde 
is bepaald op basis van een taxatierapport dat is opgesteld door een onafhankelijke registertaxateur. 
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21. Overige bedrijfskosten 
De specificatie is als volgt: 

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 
Algemene kosten 
Bewonersgebonden kosten 

Onderhoud en energiekosten- 
- onderhoud 
- energiekosten gas 
- energiekosten stroom 
- Energie transport en overig 
Subtotaal 

Huur en leasing 
Dotaties en vrijval voorzieningen 

Stichting Archipel. 

	

2018 	 2017  

	

TT 	 € 

	

8.728.672 	 8.546.425 

	

4.682.306 	 5.376.646 

	

4.885.672 	 3.883.395 

	

2.448.706 	 2.402.691 

	

630.879 	 545.712 

	

1.681.845 	 1.590.290  

Totaal overige bedrijfskosten 

22. Financiële baten en lasten 

De specificatie is als volgt: 

Rentebaten 16.508 25.744 

Subtotaal financiële baten 16.508 25.744 

Rentelasten 4.630.686 5.082.890 

Subtotaal financiële lasten 4.630.686 5.082.890 

Totaal financiële baten en lasten 	 -4.614.178 	 -5.057.146 

23. Aandeel derden in het resultaat 

De specificatie is als volgt: 
Aandeel van het resultaat van Archipel Thuis voor derden 	 356.546 	 80.423 

24. Vennootschapsbelasting 

	

2018 	 2017 

	

€ 	 € 
De specificatie is als volgt.- 
te betalen c.q. te vorderen vennootschapsbelasting over 2018, c.q. 2017 	 11.795 	 44.003 
Aanpassing te vorderen vennootschapsbelasting 2018 i.v.m. waardevermindering 	 - 	 264.091 
afboeking latente vordering vennootschapsbelasting Meander BV 	 - 	 -388.390 

	

11.795 	 -80.296 
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WNT-VERANTWOORDING 2018 STICHTING ARCHIPEL 

Per 1januari 2013 is de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. 
Onderstaande verantwoording is opgesteld op basis van de op Archipel van toepassing zijnde regelgeving, zijnde WNT zelf 

en de krachtens deze Wet van toepassing zijnde bepalingen, waaronder de "Regeling bezoldigingsmaxima 

topfunctionarissen zorg en jeugdhulp". 

Op grond van de "Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp" heeft de raad van toezicht in haar 

vergadering van 22 februari 2018 voor het jaar 2018 vastgesteld dat Archipel recht heeft op 10 punten volgens deze 

regeling, waardoor klasse  IV  van toepassing is. De bijbehorende bezoldigingsmaximum voor 2018 is € 172.000 voor een 

bestuurder, € 25.800 voor de voorzitter van de raad van toezicht en € 17.200 voor de overige leden van de raad van 

toezicht. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

la. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. 

Functiegegevens Raad van bestuur Raad van bestuur 

M.G.H. E.J.J.M. Burnett 
Raad van bestuur 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 15/1-31/12 1/1-31112 1/1-  31/12 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 1,0 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 142.906 154.536 144.415 

Beloningen betaalbaar op termijn 10.950 11.382 11.645 

Subtotaal 153.856 165.918 156.060 

Individueel WNT-maximum 165.403 172.000 172.000 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - 

Totaal bezoldiging 153.856 165.918 156.060 

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Gegevens 2017  

Functiegegevens Raad van bestuur Raad van bestuur 

Burnett  

Raad van bestuur 

Aanvang en einde functievervulling in 2017  1/11-31/12 1/11- 31/12 

Omvang dienstverband 2017 (in fte)  1,0 1,0 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 23.587 18.370 

Beloningen betaalbaar op termijn  1.749 1.749 

Totaal bezoldiging 2017  25.336 20.119 
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bedragen x C 1 

Functiegegevens 

C.D.M.M. Beks 

Directeur Archipel Thuis BV 

F.M. de Jong 

Directeur Archipel Thuis BV 

A.J. Metske 

Raad van bestuur 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1-31/1 22/10-31/12  

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0  

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 9.815 13.825 

Beloningen betaalbaar op termijn 938 1.334  

Subtotaal 10.753 15.159  

Individueel WNT-maximum 14.608 33.458  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - 

Totaal bezoldiging 10.753 15.159  

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. 

Gegevens 2017 

bedragen x C 1 

Functiegegevens 

C.D.M.M. Beks 

Directeur Archipel Thuis BV 

F.M. de Jong 

Directeur Archipel Thuis BV 

A.J. Metske 

Raad van bestuur 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 	31/12  111-30/11 

Omvang dienstverband 2017 (in fte) 1,0  1,0 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 117.618 200.497 

Beloningen betaalbaar op termijn 11.020 9.406 

Totaal bezoldiging 2017 	 0  128.638 - 	0  209.903  

lb.  Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

t Marinus 

Functiegegevens 
Diredteur Archipel Thuis BV 

a 	i 

Periode functievervulling in 2018 5/2-21/12 

Aantal maanden kalendermaanden in 2018 11 

Individueel toepasselijke bezoldigings - 
maximum  

Maximum uurtarief in 2018 182 

Maximum op basis van de normbedragen per 
25.300/ 19.100 

maand 

Individueel toepasselijke maximum gehele 
247.300 

periode __ 

Bezoldiging 

Werkelijk uurtarief lager dan het gemiddeld 
Ja 

maximum uurtarief 

Totale bezoldiging gehele periode 122.200 

Minus onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 
terugontvangen bedrag  

n.v.t. 

Totaal bezoldiging, exclusief BTW 122.200 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

n .v.t.  

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling 

n.v.t 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Funtiegegevens Voorzier RvT Lid RvT Lid RvT 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1- 31/12 1/1- 31/12 1/1 - 31/12 

Bezoldiging  

Totale bezoldiging 21.500 8.600 8.250 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 25.800 17.200 17.200 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t n.v.t n.v.t. 

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Gegevens 2017 

!i.r -  W 	Sol 	i  van i;r 

Fdndigege0ens Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1- 31/ 12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Bezotdigïng 

Totaal bezoldiging 20.750 8.300 1 8.250 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 24.900 16.600 1  16.600 

11ITkii J.G.P. Neggers 

unctieegevns Lid RvT Lid RvT Lid RvT 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1- 31/12 1/1 - 29/03 

Bezoldiging  

Totale bezoldiging 8.600 8.600 - 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 17.200 17.200 4.300 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t n.v.t n.v.t. 

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t n.v.t. n.v.t. 

Gegevens 2017 

ï bedragen x C 1 J.P.T. van der Kruis C.C.P.P. Kluiters J.G.P. Neggers 

Functiegegevens Lid RvT Lid RvT Lid RvT 	1 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1-31/12 1/1 - 31/12 

Bezoldiging  

Totaal bezoldiging 8.300 8.300 8.300 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 16.600 16.600 16.600 
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Functiegegevens Lid RvT 

YL1ir*i. 
Lid RvT 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/7 - 31/12 1/7 - 31/12 

Bezoldiging  

Totale bezoldiging 4.300 4.300 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 8.600 8.600 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. 

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Zoals uit bovenstaand overzicht en de toelichting daarop blijkt, is de bezoldiging van de topfunctionarissen 
in 2018 (zijnde de raad van bestuur, de directeur en interim-directeur van Archipel Thuis B.V. en de leden 
van de raad van toezicht) niet hoger dan het WNT-maximum dat bij hun functie behoort. Bovendien zijn er 
geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het WNT-maximum 
hebben ontvangen. Ook zijn er in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op 
grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT 
vermeld zijn of hadden moeten worden. 
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tir'hfinri 	rhrI 

Honoraria accountant 

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

Totaal honoraria accountant  

2018 	 2017 

97.125 113.600 
10.200 27.070 
2.675 39.584 

110.000 	180.254 

De genoemde bedragen zijn inclusief omzetbelasting. Het uitgangspunt voor verwerking van accountantskosten is 
toerekening aan het boekjaar. De genoemde bedragen zijn inclusief de controle van de jaarrekening van Meander - Maaltijd 
en Cateringservice B.V. en Archipel Thuis B.V.. 

Transacties met verbonden partijen 

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 
bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-
zakelijke grondslag. 

Jaarrekening 2018 	 34 



5.1.10. Enkelvoudige balans per 31 december 2018 
(na voorgestelde resultaatbestemming) 

ACTIVA 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

Financiële vaste activa 

Vlottende activa 

Voorraden 

Onderhanden werk Geriatrische Revalidatiezorg 

Vordering uit hoofde van bekostiging 

Vorderingen en overlopende activa 

Liquide middelen 

Ref. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

E] 

9 

10 

11 

Eigen vermogen 

Kapitaal 
Bestemmingsfondsen 
Algemene en overige reserves 

Voorzieningen 

Langlopende schulden (langer dan één jaar) 

Kortlopende schulden en 
overlopende passiva (ten hoogste één jaar) 

Overige kortlopende schulden en 
overlopende passiva 

90 90 
43.892.768 43.068.302 
-9.961.586 -9.341.867 
33.931.272 33.726.525 

	

405.000 	365.000 

	

90.942.044 	95.792.071 

	

37.382.418 	36.053.696 

	

37.382.418 	36.053.696 

Stichting Archipel. 

31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

136.732.160 141.686.183 

312.143 313.066 
137.044.303 141.999.249 

pm pm 

1.538.849 1.462.829 

701.555 798.566 

7.889.317 8.706.721 

15.486.710 12.969.927 
25.616.431 23.938.043 

Totaal activa 

PASSIVA  

	

162.660.734 	165.937.292 

	

31-12-2018 	31-12-2017 

	

€ 	 €  

Totaal passiva 162.660.734 	165.937.292  
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Ref. 2018 2017 
€ € 

13 96.909.447 91.352298 

14 1.887.486 3.101.158 

15 8.327.138 13.383.708 

107.124.070 107.837.164 

16 70.076.839 63.820.255 

17 8.858.833 10.316.967 

18 - 2.181.561 

19 23.041.359 23.694.439  

	

101.977.031 	 100.013.222 

20 	 -4.942.292 	 -6.474.243 
21 	 0 

	

204.747 	 1.349.699 

	

994R 	 99R91Q 

Stichting Archipel. 

5.1.11 Enkelvoudige resultatenrekening over 2018 

Bedrijfsopbrengsten: 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

Subsidies (exclusief Wmo) 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Som der bedrijfsopbrengsten 

Bedrijfslasten: 

Personeelskosten 

Afschrijvingen vaste activa 

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa 

Overige bedrijfskosten  

Som der bedrijfslasten 

Financiële baten en lasten 
Resultaat vorig boekjaar 

Resultaat uit gewone bedrijfs- 
uitoefening 

RESULTAAT 

RESULTAATBESTEMI'J1ING 

Het resultaat is als volgt verdeeld: 

Toevoeging/(onttrekking): 
Bestemmingsfonds 
Algemene en overige gegevens 

204.747 	 1.349.699  
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Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt.- 2018 	 2017 

Bij: investeringen 
Bij: herwaardering 
Af: boekwaarde desinvesteringen 
Af: afschrijvingen 

Boekwaarde per 31 december 2018 

Boekwaarde per 1januari 2018 141.686.183 173.165.052 

5.950.390 6.794.324 

2.008.042 29.454.035 
8.896.370 8.819.157 

136.732.160 141.686.183  

Stichting Archipel. 

5.1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar 
de toelichting op de geconsolideerde balans. 

ACTIVA 

Vaste activa 

1. Materiële vaste activa 
De specificatie is als volgt: 

	

31-12-2018 	 31-12-2017 

	

€ 	 €  

Grond en terreinvoorzieningen 12.087.524 12.186.948 
Gebouwen 84.994.349 87.463.866 
Bouwrente 959.610 994.934 
Installaties 23.600.319 25.331.803 
Inventarissen 5.038.619 5.472.680 
Vervoermiddelen 16.545 2.318 
Automatiseringsapparatuur 1.057.334 1.232.593 
Instandhoudingsinvesteringen 7.430.039 8.260.195 
Aanloopkosten 199.390 203.358 
Bouwprojecten in uitvoering 1.348.431 537.487 

Voor een nadere specificatie op de materiële vaste activa, inclusief de gehanteerde afschrijvingspercentages wordt verwezen naar onderdeel 5.1.13. 
In onderdeel 5.1.14. is het verloop weergegeven van dein uitvoering zijnde bouwprojecten. 
De materiële vaste activa zijn zowel economisch als juridisch eigendom van Stichting Archipel. 

2. Financiële vaste activa 

De deelneming in de groepsmaatschappijen Meander B.V. en Archipel Thuis B.V. worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. De 
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt 
waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. 

De specificatie is als volgt: 	 31-12-2018 	 31-12-2017 

	

€ 	 € 
Lening u/g De Meander - Maaltijd en Catering Service BV (vordering op groepsmaatschappij) 	 305.000 	 305.000 
Emissie-, leningskosten en boeterente 	 7.143 	 8.066 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 	 - 	 - 

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt.- 

Boekwaarde per 1januari 2018, 
Af: afschrijvingen leningskosten 

313.066  

Lening u/g De Meander- Maaltijd en Catering Service BV 
De lening ulg De Meander - Maaltijd en Catering Service BV betreft een achtergestelde lening, verstrekt in 2006 ter financiering van de opstart van de 
bedrijfsactiviteiten en het werkkapitaal. In geval van faillisement of liquidatie kan pas aanspraak op terugbetaling gemaakt worden als alle andere 
schuldeisers zijn betaald en voor zover er nog voldoende middelen zijn uit de opbrengst van de verkoop van de boedel. 
Over het uitgeleende bedrag wordt een marktconforme rente in rekening gebracht die jaarlijks op 1juli wordt overeengekomen. 

Emissie-, leningskosten en boeterente 
Het verloop van de Emissie-, leningskosten en boeterentewas in het verslagjaar als volgt: 	 € 

Boekwaarde per 1januari 2018 	 8.066 
Af: afschrijvingen 	 923 
Boekwaarde per 31 december 2018 	 7.143 

De cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2018 bedragen 	 24.692 

Jaarrekening 2018 	 37 



Deelneming in groepsmaatschappijen 

Stand per 1januari 2018 

Resultaat 2018 dochtermaatschappijen 	(inclusief correctie resultaat 2017 Archipel Thuis) 

Stand per 31 december 2018 

Af: vorming voorziening voor deelnemingen, in mindering gebracht op de vorderingen 

Stand per 31 december 2018 

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen 

Meander BV Archipel Thuis BV Totaal 
€ € € 

-871.036 -346.141 -1.217.177 

-871.036 -346.141 -1.217.177 

-2.307 -371.099 -373.406 

-873.343 -717.240 -1.590.583 

873.343 717.240 1.590.583 

Resultaat 2018 naam 	 verschaft kapits kapitaalbelang eigen vermogen 31-12-2018 

Meander Maaltijd- en Cateringservice BV 	 20.000 100% dochter 	-873.343 
A-,-hiI Th i P.I 	 0 IQ n r,lOL 	 717  )AO 	sz lOL\ 

-------------- 
-373.406 

* Na afloop van de vaststelling van de Jaarrekening 2017 van Archipel is de jaarrekening 2017 van Archipel Thuis BV vastgesteld. In de jaarrekening 2017 
was het verlopig resultaat voor 2017 verwerkt. Inmiddels blijkt het resultaat € 284.740 lager te zijn. Het aandeel voor Archipel (51%) bedraagt € 145.217 
en is meegenomen in het resultaat van 2018. 

31-12-2018 31-12-2017 
VLOTTENDE ACTIVA € € 

3. Voorraden 
De specificatie is als volgt: pm pm 

4. Onderhanden werk Geriatrische Revalidatiezorg 
De specificatie is als volgt.- 

Onderhanden werk van nog geopende/niet afgesloten DBCs 1.538.849 1.462.829 

5. Vorderingen uit hoofde van bekostiging 
De specificatie is als volgt: 

Vorderingen uit hoofde van bekostiging 701.555 798.566 
(zie toelichting bij Overige kortlopende schulden en overlopende passiva). 

2018 	 2017 totaal 
€ 	 € € 

Specificatie uit hoofde van financieringstekort/overschot 
Saldo per 1januari - 	 798.566 798.566 

Financieringsverschil boekjaar 701.555 701.555 
Correcties voorgaande jaren - 	 -39.725 -39.725 
Voorzieningen (vrijval over 2017) 365.000 365.000 
Betalingen/ontvangsten - 	 -1.123.841 -1.123.841 
Subtotaal mutatie boekjaar 701.555 	-798.566 -97.011 

Saldo per 31 december 701.555 	 - 701.555 

Stadium van vaststelling (per erkenning): 
300-1431 Stichting Archipel a 	 c 

a= interne berekening 
b= overeenstemming met zorgverzekeraars 
c= definitieve vaststelling NZa 
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2018 2017 

€ € 

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 86.118.041 80.940.482 
Af: ontvangen voorschotten -85.416.486 -79.776.916 
Af: voorzieningen - -365.000 

Totaal financieringsverschil 701.555 798.566 
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6. Vorderingen en overlopende activa 
De specificatie is als volgt: 31-12-2018 31-12-2017 

€ € 
Vorderingen 

Debiteuren 2.675.914 1.416.447 
Af: voorziening voor oninbaarheid 15.000 60.000 

2.660.914 1.356.447 

Vorderingen op groepsmaatschappijen 2.914.649 3.073.782 
af: voorziening voor deelnemingen -1.590.583 -1.217.177 

1.324.066 1.856.605 

Omzetbelasting 12.740 654.315 
Overige vorderingen 3.120.613 4.459.033 

7.118.333 8.326.400 
Overlopende activa - 

Vooruitbetaalde bedragen 636.389 225.134 
Nog te ontvangen bedragen 134.595 155.187 

770.984 380.321 

7.889.317 8.706.721 

In de debiteuren en overige vorderingen is begrepen een bedrag van €2,9 miljoen (2017: € 3,1 miljoen) met een resterende looptijd van langer dan 1 jaar. 
Onder de debiteuren aan het einde van dit boekjaar vallen ook de vorderingen op de diverse gemeenten in het kader van de WMO (voorheen: overige vorderingen). 
Per saldo zien we een daling van het totaal debiteuren en overige vorderingen. Hierin zit ook een lagere vordering omzetbelasting. Aan het einde van 2017 was 
nog een deel van de omzetbelasting over de investeringen Nieuwbouw Zuiderpark (laatste deel) terug te vorderen. 

7. Liquide middelen 	 31-12-2018 	 31-12-2017 
De specificatie is als volgt: 	 € 	 € 

Banken 	 15.427.838 	 12.895.979 
Kas (incl. kruisposten) 	 58.872 	 73.948 

1 O.40b. 11 	 1 Lb3.! 

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden 
aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Voor de gestelde zekerheden wordt verwezen naar het onderdeel "Niet uit de balans blijkende verplichtingen". 
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Stichting Archipel. 

PASS/VA 

8. Eigen vermogen 31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 

Kapitaal 90 90 
Bestemmingsfondsen 43.892.768 43.068.302 
Herwaarderingsreserve - 0 
Algemene en overige reserves -9.961.586 -9.341.867 
Totaal eigen vermogen 33.931.272 33.726.525 

Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar als volgt 

Stand Resultaat 	 Overige Stand 
1-1-2018 bestemming 	mutaties 31-12-2018 

€ € 	 € € 

Kapitaal: 90 - 	 - 90 

Bestemmingsfondsen: 
Reserve aanvaardbare kosten: 43.042.892 824.466 43.867.358 
Bestemmingfonds verkoop activa 25.410 - 25.410 
Totaal bestemmingsfondsen 43.068.302 824.466 	 - 43.892.768 

Algemene en overige reserves: 
Algemene reserve (woningen en overige activiteiten) -9.341.867 -619.719 -9.961.586 
Totaal algemene en overige reserves -9.341.867 -619.719 	 - -9.961.586 

het verloop in het vorige boekjaar was als volgt: Stand Resultaat 	 Overige Stand 
1-1-2017 bestemming 	mutaties 31-12-2017 

€ € 	 € € 

Kapitaal: 90 - 	 - 90 

Bestemmingsfondsen: 
Reserve aanvaardbare kosten: 40.776.694 2.266.198 43.042.892 
Bestemmingfonds verkoop activa 25.410 - 25.410 

Totaal bestemmingsfondsen 40.802.104 2.266.198 	 - 43.068.302 

Heiwaarderingsreserve: 
Herwaarderingsreserve 4.472.733 - 	 -4.472.733 - 

4.472.733 - 	 -4.472.733 - 

Algemene en overige reserves: 
Algemene reserve (woningen en overige activiteiten) -8.425.368 -916.499 	 - -9.341.867 
Totaal algemene en overige reserves -8.425.368 -916.499 	 - -9.341.867 

Bestemmingsfonds boekwinst verkoop act/va 
In 2007 is het voormalige klooster bij De Passaat verkocht. Met het College Sanering Ziekenhuisvoorziening is overeengekomen dat de boekwinst die hiermee 
gerealiseerd apart zichtbaar gemaakt is. 
In mindering op deze reserve zijn een drietal posten gebracht, te weten de overschrijding op de investering in het WTZi-deel van de nieuwbouw Hof van Strijp, 
oude instandhoudingsprojecten van de locatie Gagelbosch, die nog niet geactiveerd zijn (in 2008 is deze locatie gesloopt) en een vervallen project 
nieuwbouw Den Eerdbrand/De Bevelanden. In 2017 hebben zich geen mutaties op deze reserve voorgedaan. 

Herwaarderingsreserve 
In 2017 zijn de huurwoningen, commerciële ruimten en de daarbij behorende parkeerplaatsen van Hof van Strijp, gelegen te Eindhoven, verkocht worden. 
De in 2016 gevormde herwaarderingsreserve is daardoor in 2017 vrijvallen. 

9. Voorzieningen 
Stand Stand 

Het verloop van de voorzieningen was in het verslagjaar als volgt: 	1-1-2018 Dotaties Onttrekkingen 	 Vrijval 31-12-2018 
€ € € 	 € € 

365.000 114.978 74.978 	 - 405.000 

Voorziening uitgestelde beloningen 	 365.000 114.978 74.978 	 - 405.000 

Voorziening uitgestelde beloningen 
Met ingang van 2005 is er een voorziening gevormd voor verplichtingen, voortvloeiend uit dienstjubilea van medewerkers voor de komende jaren. 
(voorziening uitgestelde beloningen). 

Jaarrekening 2018 	 40 



Stightinri AmhinI 

10. Langlopende schulden (langer dan één jaar) 	 31-12-2018 	 31-12-2017 

	

€ 	 € 
De specificatie is als volgt: 

Stand leningen per 1januari 	 100.985.788 	 108.295.941 
Bij: Aangetrokken leningen c.q. uitbreiding lening in 2018 c.q. 2017 	 - 

	

100.985.788 	 108.295.941 

Af: afgelost in 2018 c.q. 2017 	 5.214.911 	 7.310.151 
Af: Aflossingsverplichting komend boekjaar verwerkt onder 

kortlopende schulden 	 4.828.833 	 5.193.719 

Saldo langlopende schulden per 31 december 	 90.942.044 	 95.792.071 

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar onderdeel 5.1.15., Overzicht van langlopende schulden ultimo 2018. 

11. Overige kortlopende schulden (ten hoogste één jaar) 

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

Aflossingsverplichtingen leningen 4.828.833 5.193.719 

Crediteuren 4.310.480 4.245.641 

Schulden aan kredietinstellingen 17.020.833 17.812.500 

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 3.859.807 1.258.312 

Schulden ter zake van pensioenen 396.302 356.058 

Overige schulden 
- Salarissen en toeslagen 15.220 19.052 

- Overige 341.157 669.777 

30.772.632 29.555.059 

Overlopende passiva 
- Nog te betalen kosten 2.717.247 2.834.328 

- Vakantiegeld- en vakantiedagenverplichting (inclusief sociale lasten) 3.617.794 3.407.920 

- Eindejaarsuitkering (inclusief sociale lasten) 274.745 256.389 

31.382.415 	 36.053.595 

De stijging van de kortlopende schulden wordt vooral veroorzaakt door een hogere schuld aan de belastingdienst. Daarnaast zien we ook dat de hogere 
salariskosten in 2018 (meer personeel en hogere schaalsalarissen ten gevolge van de cao-verhoging in 2018) ertoe geleid heeft dat de schulden inzake 
salarisgebonden onderdelen (pensioenen, vakantiegeld- en vakantiedagenverplichtingen en eindejaarsuitkering) hoger liggen dan op 31 december 2017. 

12. Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Schulden aan kredietinstellingen 
De schulden aan kredietinstellingen, groot  17,0 miljoen, betreft een tweetal kortlopende kredieten, die zeer waarschijnlijk in 2019 worden omgezet in een 
langlopende lening. 

Kredietfacilteiten 
Per 31 december van het boekjaar bedroeg de reguliere kredietruimte op de rekening-courant bij de ING-Bank € 1.000.000. 
Hiervoor zijn zekerheden verstrekt, welke onderdeel uitmaken van de totale kredietzekerheden, verstrekt door de ING Bank en de Rabobank in gezamenlijkheid. 
Medio 2012 is beide banken in gezamenlijkheid alle kredietfaciliteiten als ook alle lopende leningen van beide banken opgenomen in een nieuwe overeenkomst, 
waarvoor zekerheden zijn verstrekt, in de vorm van hypotheekverstrekking en verpanding van inventarissen, voor een totaalbedrag van € 315.000.000. 
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5.1.13 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 

WTZ1-vergunningsplichtige vaste activa 

Grond Terrein Gebouwen  Semi-per- Verbouw- Installaties Aanloop- Bouwrente Onder- 	- Subtotaal 
voorzie- manente ingen kosten handen 
ningen gebouwen projecten 

€ € € € € € € € € 

Afschrijvingspercentages 0,0% 5,0% 2,0% 5,0% 5,0% 5,0% 2,5% 2,5% 0% 

Stand 1januari 2018 

Aanschafwaarde 6.656.606 1.734.401 83.434.412 8.856.540 11.186.932 29.005.367 255.976 430.903 95.394 141.656.532 

Cumulatieve afschrijvingen 21.309 570.040 27.422.482 8.856.540 1.724.155 8.504.033 60.056 240.738 - 47.399.352 

Boekwaarde 6.635.297 1.164.361 56.011.931 -0 9.462.777 20.501.334 195.920 190.165 95.394 94.257.181 

Mutaties boekjaar 

Investeringen - - - - 495.419 84.055 - - 897.167 1.476.641 

Afschrijvingen 1.377 86.719 1.819.798 - 568.459 1.447.396 3.912 10.772 - 3.938.433 

Terugname geheel afgeschreven activa 

Aanschafwaarde - - - - 111.284 47.699 - - - 158.983 

Afschrijvingen - - - - 111.284 47.699 - - - 158.983 

Herwaardering 

Desinvesteringen / herrubriceringen 

Aanschafwaarde - - - 5.728.218 - 7.923 - - 579.474 6.315.615 

Afschrijvingen - - - 5.728.218 - 7.923 - - - 5.736.141 

Stand 31 december 2018 

Aanschafwaarde 

Cumulatieve afschrijvingen 

Boekwaarde 

-1.377 -86.719 -1.819.798 - 	 -73.040 -1.363.341 -3.912 -10.772 317.693 	-3.041.266 

6.656.606 1.734.401 83.434.412 3.128.322 	11.571.067 29.033.800 255.976 430.903 413.087 	136.658.575 

22.686 656.759 29.242.279 3.128.322 	2.181.330 9.895.807 63.968 251.510 - 	 45.442.661 

6.633.920 	1.077.642 	54.192.133 	 -0 	9.389.737 	19.137.994 	192.008 	179.393 	413.087 	91.215.914  
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Stichting Archipel. 

5.1.13 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 

WTZi meldingsplichtige vaste activa 
	

WMG gefinancierde vaste activa 

Trekkings- Onder- 	Subtotaal 	Instand- Onder- Subtotaal Subtotaal Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal 
rechten handen 	 houding handen meldingen middelen sering 

projecten projecten  

€ 	 € € 	 € 	 € € € € € € € € 

Afschrijvingspercentages 	 5,0% 0% 	 10,0% 0% 10,0% 20,0% 20,0% 

Stand 1januari 2018 

Aanschafwaarde 	 - - 	 - 	21.713.855 442.093 22.155.948 22.155.948 11.332.275 6.619 170.796 11.509.690 

Cumulatieve afschrijvingen 	 - - 	 - 	13.453.661 - 13.453.661 13.453.661 6.109.910 4.301 102.217 6.216.428 

Boekwaarde 	 - - 	 - 	8.260.194 442.093 8.702.287 8.702.287 5.222.365 2.318 68.579 5.293.262 

Mutaties boekjaar 

Investeringen 	 - - 	 - 	1.403.724 1.896.975 3.300.699 3.300.699 687.778 18.716 119.499 825.994 

Afschrijvingen 	 - - 	 - 	2.233.879 - 2.233.879 2.233.879 1.069.342 4.489 50.570 1.124.401 

Terugname geheel afgeschreven activa 

Aanschafwaarde 	 - - 	 - 	 789.100 - 789.100 789.100 1.354.988 2.082 34.658 1.391.728 

Afschrijvingen 	 - - 	 - 	 789.100 - 789.100 789.100 1.354.988 2.082 34.658 1.391.728 

Desinvesteringen I herrubriceringen 

Aanschafwaarde 	 - - 	 - 	 - 1.403.724 1.403.724 1.403.724 93.721 - - 93.721 

Afschrijvingen 	 - - 	 - 	 - - - - 93.721 - - 93.721 

- - 	
- 	 -830.155 493.251 -336.904 -336.904 -381.564 14.227 68.929 -298.408 

Stand 31 december 2018 

Aanschafwaarde 	 - - 	 - 	22.328.479 935.344 23.263.823 23.263.823 10.571.345 23.253 255.637 10.850.235 

Cumulatieve afschrijvingen 	 - - 	 - 	14.898.440 - 14.898.440 14.898.440 5.730.543 6.708 118.129 5.855.380 

Boekwaarde 	 - - 	 - 	7.430.039 935.344 8.365.383 8.365.383 4.840.801 16.545 137.508 4.994.854 
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5.1.13 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 

Niet WTZiIWMG gefinancierde vaste activa 

Grond 	Terrein Gebouwen Installaties bouwrente Inventaris Automatisering Vervoer- Aanloop- Onder- Subtotaal Totaal 
voorzie- middelen kosten handen materiële 
ningen projecten vaste activa 

€ € 	 € € € € € € € € 

Afschrijvingspercentages 10%/ann dkp/ann 5%/dkp/ann 2,5% 10%/ann 20% Ann. 

Stand 1januari 2018 

Aanschafwaarde 4.216.848 	226.573 26.981.989 7.529.509 982.048 556.293 2.564.685 54.938 8.067 -0 43.120.950 218.443.121 

Cumulatieve afschrijvingen - 	 56.131 4.992.832 2.699.040 177.280 305.978 1.400.671 54.938 628 - 9.687.498 76.756.938 

Boekwaarde 4.216.848 	170.442 21.989.157 4.830.469 804.768 250.316 1.164.014 - 7.439 -0 33.433.453 141.686.183 

Mutaties boekjaar 

Investeringen - 	 - - 24.844 - - 297.368 - - 24.844 347.056 5.950.390 

Afschrijvingen - 	 11.329 576.679 392.987 24.551 51.578 541.556 - 56 - 1.598.736 8.895.449 

Terugname geheel afgeschreven activa 

Aanschafwaarde - 	 - - - - 39.597 154.271 54.938 - - 248.806 2.588.617 

Afschrijvingen - 	 - - - - 39.597 154.271 54.938 - - 248.806 2.588.617 

Herwaardering - - - 

Desinvesteringen Iherrubriceringen 

Aanschafwaarde - 	 - - - - - - - 
- 24.844 24.844 7.837.904 

Afschrijvingen - 	 - - - - - - - - - 
- 5829862 

- 	 -11.329 -576.679 -368.143 -24.551 -51.578 -244.188 - 	 -56 - 	 -1.276.524 -4.953.102 

Stand 31 december 2018 

Aanschafwaarde 4.216.848 	226.573 26.981.989 7.554.353 982.048 515.776 2.707.782 -0 	8.067 -0 	43.193.436 213.966.068 

Cumulatieve afschrijvingen - 	 67.460 5.569.511 3.092.027 201.831 317.958 1.787.956 -0 	684 - 	 11.037.427 77.233.908 

Boekwaarde 4.216.848 	159.113 21.412.478 4.462.326 780.217 197.818 919.826 - 	 7.383 -0 	32.156.009 136.732.160 
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5.1.14 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG) 

5.1.14.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG) 

Projectgegevens Investeringen 
Urn 2018 

Briefnr. Datum 	 Omschrijving WTZi-type Urn 2017 2018 gereed onderhanden 
€ € € € 

Dommeihoef 
2017/2018 Instandhouding gebouwen INST 207.128 10.617 217.745 
2017/2018 Instandhouding installaties INST 193.249 190.859 58.121 325.987 

400.377 201.476 58.121 543.732 

Landria  
v.a. 2017 Nieuwbouw Kwadraat WTZi 8.684 1.720 10.404 
2017/2018 Instandhouding installaties INST 41.716 110.781 119.604 32.893 

50.400 112.501 119.604 43.297 

Passaaat 
2018 	 Instandhouding gebouwen 	 INST 	 9.839 	 9.839 
2018 	 Instandhouding installaties 	 INST 	 29.476 	 7.175 	22.301 
2018 	 Instandhouding terrein 	 INST 	 9.456 	 9.456 

48.771 	26.470 	22.301 

Eerdbrarid 
2018 	 Instandhouding installaties 	 INST 	 - 	 8.396 	 8.396 
2018 	 Instandhouding gebouwen 	 INST 	 22.684 	 - 	 22.684 
2017 	 Renovatie Eerdbrand, laatste deel 	 INST 	 1.012.714 	1.012.714 	 - 

1.043.794 	1.012.714 	31.080  

Akkers 
2014 	 Renovatie Akkers 	 WTZi 	 - 	 245.826 	245.826 	 - 

2015 	 Leeflandgoed Opwetten 	 WTZi 	 73.151 	329.532 	 402.683 
2018 	 Instandhouding gebouwen 	 INST 	 549 	 549 
2018 	 Instandhouding installaties 	 INST 	 - 	 68.336 	58.164 	10.172 

73.151 	644.243 	303.990 	413.404 

Berkenstaete 
2018 	 Instandhouding gebouwen 	 INST 	 - 	 7.461 	 6.028 	 1.433 
2018 	 Instandhouding installaties 	 INST 	 73.585 	 73.585 

- 	 81.046 	 6.028 	75.018 

Kanidas 
2018 	 Instandhouding terrein 	 INST 	 - 	 5.537 	 - 	 5.537 
2018 	 Instandhouding gebouwen 	 INST 	 10.527 	 10.527 
2017 	 Instandhouding installaties 	 INST 	 - 	 55.713 	 - 	 55.713 

71.777 	 - 	 71.777 

Nazareth 
2018 Instandhouding terreinen INST - 	 2.529 - 2.529 
2018 Instandhouding gebouwen INST 12.053 10.154 1.899 
2018 Instandhouding installaties INST 38.257 38.257 

- 	 52.839 10.154 42.685 

Zuiderpark 
2018 Instandhouding gebouwen INST - 	 90.313 80.757 9.556 
2018 instandhouding installaties INST 127.293 31.712 95.581 
2017 Nieuwbouw Plint niet-WTZi 24.844 24.844 
2017-2018 Verbouwing Begane Grond Gagelbosch WTZi 12.772 	236.821 249.593 - 

12.772 	479.271 	386.906 	105.137 

Zorcicluster Oerle 
2017-2018 	 Zorgcluster Oerle, 7 verpleeghuisplaatsen 	WTZi 	 787 	83.268 	84.055 

	

537.487 	2.818.986 	2.008.042 	1.348.431 
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5.1 .14.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG) 

Projectgegevens WTZi 	 INST 	 Niet-WTZi Totaal 
briefnr. 	 Datum Activapost WTZi-type 

Dommeihoef 
2017 Instandhouding installaties INST 58.121 58.121 

Landrii  
2017 Instandhouding installaties INST 119.604 119.604 

Passaat 
2018 Instandhouding gebouwen INST 9.839 9.839 
2018 Instandhouding installaties INST 7.175 7.175 
2018 Instandhouding terrein INST 9.456 9.456 

Eerdbrand 
2017 Renovatie Eerbrand, laatste deel INST 1.012.714 1.012.714 

Akkers 
2017 Instandhouding installaties INST 58.164 58.164 
2017 Renovatie Akkers WTZi 245.826 245.826 

Berkenstaete 
2017 Instandhouding installaties INST 6.028 6.028 

Nazareth 
2018 Instandhouding gebouwen INST 10.154 10.154 

Zuiderpark 
2018 Instandhouding gebouwen INST 80.757 80.757 
2018 instandhouding installaties INST 31.712 31.712 
2017 Nieuwbouw "Plint niet-WTZi 24.844 	24.844 
2017-2018 Verbouwing Begane Grond Gagelbosch WTZi 249.593 249.593 

Zorgcluster Oerle 
2018 Zorgcluster Oerle, 7 verpleeghuisplaatsen WTZ1 84.055 84.055 

579.474 	1.403.724 	24.844 	2.008.042  
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5.1.15 Overzicht van langlopende schulden ultimo 2018 	 (enkelvoudig) 

Lening Datum Soort lening Oorspronkelijk Totale Restschuld Resterende Restschuld over Rente Aflossingswijze Gestelde zekerheid Aflossingsbedrag 
bedrag looptijd 31-12-2018 looptijd 5 jaar % 2018 2019 

(1) 	(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 	(9) (10) 	 (11) (12) (13) 
€ € € € € 

Nederlandsche Waterschapsbank onderhandse 8.984.848 40 2.021.590 9 898.485 382 	lineair rijksgarantie 224.621 224.621 
Lening Broeders St. Joannes onderhandse 1.618.180 30 0 0 0 500 	annuïteit geen zekerheid gesteld 116.322 - 

Lening Broeders St. Joannes onderhandse 1.485.276 30 1.485.276 0 1.485.276 0,00 geen zekerheid gesteld - - 

ING Bank NV hypothecaire 6.466.368 30 2.640.434 14 1.562.704 2,94 	lineair positieve hypotheekclausule 215.546 215.546 
Bank Ned.Gemeenten I hypothecaire 3.591.958 19 0 0 0 4,62 	annuïteit gemeentegarantie 275.361 - 

ING Bank NV hypothecaire 1.750.000 20 525.000 6 87.500 2,90 	lineair positieve hypotheekclausule 87.500 87.500 
Bank Ned.Gemeenten hypothecaire 3.719.985 26 2.344.787 14 1.587.169 4,34 	annuïteit gemeentegarantie 133.742 139.347 
ING Bank NV hypothecaire 3.539.493 30 934.050 6 -3 2,57 	lineair negatieve hypotheekclausule 196.636 196.636 
ING Bank NV hypothecaire 793.321 21 339.995 10 151.110 2,20 	lineair rijksgarantie 37.777 37.777 
ING Euroflex hypothecaire 10.500.000 32 6.728.000 20 5.088.000 4,85 	lineair positieve hypotheekclausule 328.000 328.000 
ING Euroflex rekening-courant 3.857.150 15 1.350.463 7 65.298 5,15 	lineair positieve hypotheekclausule 257.033 257.033 
ING Euroflex rekening-courant 3.330.000 20 1.800.000 10 900.000 4,37 	lineair positieve hypotheekclausule 180.000 180.000 
ING Euroflex rekening-courant 2.867.500 20 1.550.000 10 775.000 4,21 	lineair positieve hypotheekclausule 155.000 155.000 
ING Euroflex rekening-courant 6.100.000 30 4.550.000 21 3.550.000 4,30 	lineair positieve hypotheekclausule 200.000 200.000 
ING Euroflex rekening-courant 14.967.000 31 11.474.700 22 8.980.200 4,52 	lineair positieve hypotheekclausule 498.900 498.900 
ING Euroflex rekening-courant 9.000.000 30 9.000.000 21 9.000.000 6,52 	einde looptijd positieve hypotheekclausule - - 

ING Euroflex rekening-courant 17.797.000 31 13.496.039 22 10.529.859 6,35 	lineair positieve hypotheekclausule 593.236 593.236 
ING Euroflex rekening-courant 5.869.000 10 1.138.900 3 0 3,47 	lineair positieve hypotheekclausule 325.400 325.400 
ING Euroflex rekening-courant 12.000.000 32 9.500.000 25 7.500.000 4,36 	lineair positieve hypotheekclausule 400.000 400.000 
ING Euroflex rekening-courant 4.700.000 2 3.995.282 4 3.212.262 3,95 	lineair positieve hypotheekclausule 156.604 156.604 
Rabobank Nederland hypothecaire 7.500.000 30 6.188.025 23 4.938.525 3,16 	lineair positieve hypotheekclausule 249.900 249.900 
Rabobank Nederland hypothecaire 10.000.000 30 8.333.334 24 6.666.669 3,53 	lineair positieve hypotheekclausule 333.333 333.333 
Rabobank Nederland hypothecaire 7.500.000 40 6.375.000 35 5.125.000 2,96 	lineair positieve hypotheekclausule 250.000 250.000 

Totaal 	 147.937.079 	 95.770.877 	 72.103.054 	 5.214.911 	4.828.833 
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5.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 

5.1.16.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2018 

SEGMENT WIzIWmo/GRZ 

2018 2017 

€ € 

Bedrijfsopbrengsten: 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 96.909.447 91.352.298 

Subsidies (exclusief Wmo) 1.887.486 3.101.158 

Overige bedrijfsopbrengsten 5.675.357 6.407.233 

Som der bedrijfsopbrengsten 104.472.289 100.860.689 

Bedrijfslasten: 

- Personeelskosten 69.942.859 63.632.235 

- Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 7.878.433 8.522.325 

- Overige bedrijfskosten 21 .787.047 22.339.187 

Som der bedrijfslasten 99.608.339 94.493.747 

4.863.951 6.366.942 

Financiële baten en lasten -4.039.484 -4.100.744 

Resultaat uit gewone bedrijfs- 
uitoefening 824.466 2.266.198 

RESULTAAT 824.466 2.266.198 

RESULTAATBESTEMMING 

2018 2017 
Het resultaat is als volgt verdeeld: € € 

Bestemmingsfonds 824.466 2.266.198 

824.466 2.266.198 
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5.1.16.1 GESEGMENTEERDE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2018 

SEGMENT WONINGEN EN OVERIGE ACTIVITEITEN 

2018 2017 

€ € 

Bedrijfsopbrengsten: 

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

Subsidies (exclusief Wmo) - - 

Overige bedrijfsopbrengsten 2.651.781 6.976.475 

Som der bedrijfsopbrengsten 2.651.781 6.976.475 

Bedrijfslasten: 

- Personeelskosten 133.980 188.020 

- Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 980.400 1.794.642 

- Bijzondere waardeverminderingen vaste activa - 2.181.561 

- Overige bedrijfskosten 1.254.312 1.355.252 

Som der bedrijfslasten 2.368.692 5.519.475 

283.089 1.457.000 

Financiële baten en lasten -902.808 -2.373.499 

Resultaat uit gewone bedrijfs- 
uitoefening -619.719 -916.499 

RESULTAAT -619.719 -916.499 

RESULTAATBESTEMMING 

2018 2017 

Het resultaat is als volgt verdeeld: € € 

Algemene en overige reserves -619.719 -916.499 

-619.719 -916.499 
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5.1.16.2. Samenvatting van de gesegmenteerde resultatenrekeningen 

2018 2017 

Segment Wlz/Wmo/GRZ 
Woningen en overige activiteiten 

Totaal resultaat  

824.466 
-619.719  

2.266.198 
-916.499 

204.747 	 1.349.699  
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5.1.16.3 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 2018 

BATEN 

13. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

De specificatie is als volgt.- 

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten  Wiz  (exclusief subsidies) 	 87.148.155 
Opbrengsten Zorgprestaties GRZ (zorgverzekeringswet) 	 4.953.830 
Opbrengsten Wmo 	 5.145.021 
Overige zorgprestaties (Persoonsgebonden budget) 	 480.694 

Af: omzet voor derden 	 -818.253 

2017 
€ 

81 .777.845 
4.975.857 
5.232.099 

87.437 

92.073.238  

Totaal 	 96.909.447 	 91 .352.298 

Ten opzichte van 2017 zien we in 2018 een stijging van de totale opbrensten zorgprestaties en maatschappelijke 
ondersteuning van € 5,0 miljoen. Het wettelijke budget voor aanvaardbare kosten AWBZ steeg met ruim € 6,1 miljoen, 
door hogere tarieven, verzwaring van de zorg (hogere ZZP's) en een kleine uitbreiding van het aantal plaatsen in 2018. 
Hier tegenover staan kleine dalingen bij de opbrengst zorgverzekeringswet (hierin zit een restitutie van GRZ gelden over 
voorgaande jaren) en WMO. 

14. Subsidies (exclusief Wmo) 

de specificatie is als volgt.- 

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 	 1.455.802 	 2.198.257 
Rijkssubsidies vanwege het ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) 	 431.684 	 902.901 

Totaal 	 1.887.486 	 3.101.158 

Door het wegvallen van de subsidieregeling Zorginfrastructuur (Wlz-zorg) in 2018 zijn de ontvangen subsidies aanzienlijk 
verlaagd. Daarnaast zien we in 2018 een eenmalige daling in de ontvangen rijkssubsidies (opleidingsfonds) doordat 
de een deel van de subsidie in 2018 is misgelopen. 

15. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten 

De specificatie is als volgt: 

Opbrengsten voeding 2.112.690 1.968.666 
Opbrengsten bewonersgebonden activiteiten 2.277.536 1.443.259 
Opbrengsten doorberekende personeelskosten 940.585 2.176.567 
Huren, servicekosten en overige opbrengsten 2.996.326 3.361.220 
Boekwinst verkoop vaste activa - 4.433.996 

Totaal 8.327.138 13.383.708 

Boekresultaat verkoop vaste activa (2017) 
Dit betreft het resultaat, ontstaan bij de verkoop van de woningen Hof van Strijp in 2017 

Zonder bovengenoemd boekresultaat bedroegen de overige bedrijfsopbrengsten € 8.949.712 in 2017. Ten opzichte van 2017 
zien we een daling van ruim € 0,6 miljoen. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door lagere huuropbrengsten (minder woningen) 
en minder opbrengsten doorberekende personeelskosten. 
We zien wel een sterke stijging in de opbrengsten bewonersgebonden activiteiten, voornamelijk doorberekende dagactiviteiten. 
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LASTEN 

16. Personeelskosten 

De specificatie is als volgt: 

Lonen en salarissen 
Sociale lasten 
Pensioenpremies 
Andere personeelskosten 

Subtotaal 
Personeel niet in loondienst 

Totale personeelkosten 

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 

17. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 

De specificatie is als volgt.- 

Afschrijvingen: 
- materiële vaste activa 
- financiële vaste activa 

Boekverlies verkoop activa 

Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen: 

18. Bijzondere waardevermindering 

De specificatie is als volgt.- 
Afwaardering stichtingskosten 'Plint' 

2018 	 2017 

45.880.250 44.206.171 
11.099.920 10.433.528 

3.998.469 3.805.009 

1.174 1.169 

2018 2017 
€ € 

8.857.911 8.817.837 
922 922 

8.858.833 8.81 8.759 

1.498.208 

	

2018 	 2017 

	

€ 	 € 

2.181.561  
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2018 2017 
19. Overige bedrijfskosten € € 

De specificatie is als volgt: 

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 8.735.692 9.71 8.146 
Algemene kosten 3.867.532 4.786.318 
Bewonersgebonden kosten 4.883.266 4.085.475 

Onderhoud en energiekosten: 
- onderhoud 2.426.341 2.306.180 
- energiekosten gas 630.879 545.712 
- energiekosten stroom 600.756 657.231 
- energie transport en overig 305.758 143.712 
Subtotaal 3.963.734 3.652.835 

Huur en leasing 1.476.158 1.451.665 
Dotaties en vrijval voorzieningen 114.978 - 

Totaal overige bedrijfskosten 23.041.359 23.694.439 

20. Financiële baten en lasten 	 € 	 € 

De specificatie is als volgt: 

Rentebaten 22.979 43.699 
Subtotaal financiële baten 22.979 43.699 

Rentelasten 4.591.865 4.998.876 
Waardevermindering financiële vaste activa - - 

Resultaat deelneming "De Meander - Maaltijd en Catering Service BV" 2.307 1.434.439 
Aandeel in resultaat deelneming "Archipel Thuis BV" (inclusief correctie 2017) 371.099 83.705 
Subtotaal financiële lasten 4.965.271 6.517.020 

Totaal financiële baten en lasten 4.942.292 6.473.321 

Resultaat deelneming "De Meander - Maatj/d en Catering Service BV" 
Bijzondere waardevermindering activa per 31 december 2017 1.136.362 
Lagere vennootschapsbelasting 2016 i.v.m. deze waardevermindering -264.091 
Resultaat 2018, c.q. 2017, negatief 2.307 562.168 

2.307 1.434.439 
Resultaat deelneming 'Archipel Thuis BV" 
Bij het opmaken van de jaarrekening 2017 was de Jaarrekening 2017 nog niet vastgesteld. Dit is pas later gebeurd. 
Dit heeft geleid tot een correctie 2017, dat bij Stichting Archipel pas in de jaarrekening 2018 is verwerkt 
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

De raad van bestuur van Stichting Archipel heeft de jaarrekening 2018 opgemaakt en vastgesteld in de 
vergadering van 14 mei 2019. 

De raad van toezicht van de Stichting Archipel heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering 
van 22 mei 2019. 

Resultaatbestemming 

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen plaatsgevonden, die gevolgen hebben voor de waardering 
van het eigen vermogen volgens deze jaarrekening. 

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 

Bestuurders 

WG. d.d. 14-5-2019 

Drs. E. Fokkema  

WG. d.d. 14-5-2019 

Mevr. M.G.H. Hertogs MCM 



5.2  

OVERIGE GEGEVENS 
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52. Overige gegevens 

5.2.1. Statutaire regeling resultaatbestemming 

In artikel 14 van de statuten is bepaald dat batige saldi van de jaarrekeningen worden toegevoegd aan het eigen 
vermogen, waaonder bestemmingsfondsen. 

5.2.2. Nevenvestigingen 

Stichting Archipel heeft geen nevenvestigingen 

5.2.3. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina. 
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