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Pri cev¿atti'hûus eCtûpers Aruba

1.1

For ielenliÊcation Purposes only
Balans per 31 december

Oranjestad

$J

Na doorbelasting
Ref.

Per 31 december

Per 31 december

2017

2016

(in Arubaanse florins)

Vaste activa
Materiële vaste activa

4,1

5,5U,121

4,900,456

4,900,456

5,502,121

Vlottende activa
Rekening-courant fondsen

4.3

2,319,988

Overþe vorderingen en overlopende actwa
Lquide middelen

4.2

251,500

268,505

4.4

333,720

t,ùsr234

Totaal Activa

1,599,539

2,905208

2,909277

8407,329

7,809,733

Kortlopende schulden
Rekening-courant fondsen

4.3

7,024276

6281,727

Overþe schulden en overþende passiva

4,5

1,393,053

1,529,006

8407,329

Totaal Passiva

Sociale Verzekeringsbank Aruba

8407,329

7,809,733

7,809J33
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Exploitatierekening

I
Ref.

ianuari-

3l

december

only

p

1 ianuari-

3l

december

2016

2017

(in Arubaanse florins)

Kosten
Personeelskosten

4.7

11,714,t92

Afschriþingskosten
Overþe beheerskosten

4,1

959,953

680,842

2237,666

2,918,533

4.8
4.11

Biizondere baten en lasten

(1,ss0)

Exploitatieresutaqt voor interestbqten en Interestbaten

(1,825)

14,91026t

lasten

4.9
4.9

Interestlasten

10,963,903

14,561453

(neArc)

(194,876)

208,670

175,582

(te2e4)

(20,740)
Ex p

Io

it atie r e s u lta at

u

it g ew o n e

be

dr ijfs o efe n in g

Doorberekend aan de fondsen

t4,542,r59

14,889,521

4.10

(14,889,521)

(14,542,159)
(14,889,521)

(I4,542,159)

Expoitatie res ultaat na doorbe lasting

Sociale Verzekeringsbank Aruba
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Kasstroomoverzicht

I ianuari-

31

december
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$
1

ianuari- 31 december
2016

2017
(in Arubaanse florins)

Kasstroom uit operationele activiteite n
Afschrijvingskosten
Interestbaten en -lasten

959,953

680,842

20,740

lg,2g4
700,736

980,693

Mutaties in het werkkapitaal
Overþe vorderingen en overlopende activa
Overþe kortlopende schulden en overlopende
passiva

(7,127)

17,005

(1M,954)

(50,849)
(57,976)

Qn,949)
Mutaties in de rekeningen courant met de
Mutaties in rekening-courant met de fondsen

(29,650)

12,0gg

(29,650)

12,099

Betaalde interest

208,670
(229,410\

Ontvangen interest

Kasstro om uit operationele activiteiten

175,582
(194,876)
(20,740)

(19,294)

8M,103

593,216

Kass troom uit inves te rings activite iten
Ka s s tr o om

uit inv e s terin

g s ac tiv ite

iten

Investeringen in materiële vaste activa

(1,561,617\

(1,009,878)

(1,561,617)

(1,009,979)

Mutatie geldmiddelen

(717,514)

(416,662)

Lrquide middelen aan het begin van het boekjaar

1,051,234

1467,896

333,720

1,051,234

Liquide middelen aan het einde van het
boekjaar

Sociale Verzekeringsbank Aruba
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Algemeen
De Sociale Verzekeringsbank Aruba (SVb) is met de intreding van de status Aparte van Aruba per I januari 1986
een zelfstandige bank geworden.
De SVb is een bij Landsverordening geregelde rechtspersoon en is belast met de uitvoering van een aantal bij
Landsverordeningen ingestelde sociale verzekeringen te weten Ziekteverzekering(ZY), Ongevallenverzekering
(OV), Algemene Ouderdomsverzekering (AOV), Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (AWW) en Cessantia.
Voorts voert de SVb het beheer over het Schommelfonds ZY|OY en het Schommelfonds AOV/AWW.

Voor elke fonds voert de bank een afzonderlijke administratie. De middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de
uitvoering van een bepaalde verzekering mogen voor geen ander doel worden aangewend dan voor die verzekering.
De kosten van het beheer van de sociale verzekeringen worden over de sociale verzekeringen en voorzieningen
verdeeld. De onderhavigejaarrekening heeft betrekking op de kosten voor het beheer van de sociale verzekeringen.
Op basis van artikel 2l van de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank worden de verplichtingen van de SVb
zondq voorbehoud gegarandeerd door het Land.
De Sociale Verzekeringsbank is vrijgesteld voor de winstbelasting.
De jaarrekening is opgesteld door de directie. De Raad van Toezicht en Advies heeft op 28 mei 2018 besloten om
aan de Minister van Volksgezondheid en Sport te adviseren om in te stemmen met deze jaarrekening.

Boedelscheiding
De in de jaarrekening verwerkte situatie per l januari 1986 is gebaseerd op het rapport van de commissie
Boedelscheiding, uitgebracht injanuari 1990. In dit rapport is het vermogen van de Sociale Verzekeringsbank en de
door haar beheerde fondsen, behoudens goedkeuring van de Regeringen van de Nederlandse Antillen en Aruba,
verdeeld.

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito's met een looptijd langer dan drie maanden.
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op
geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van
interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of
uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van dejaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie
van SVb over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn
voor de in dejaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzichtnoodzakelijk is,
is de aard van deze oordelen en schattingen inclusiefde bijhorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting
op de betreffende j aarrekeningposten.

Sociale Verzekeringsbank Aruba
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Algemene grondslagen
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Algemeen
jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
waardering van de activa en de passiva en methoden van resultaatbepaling. Activa en verplichtingen worden in het
algemeen gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifreke
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen verkrijgingsprijs. In de balans en de
exploitatierekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
De

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van
het voorgaandejaar.

Vreemde valuta
Functionele valuta
De posten in de jaarrekening van SVb worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische
omgeving waarin het fonds haar bedrijßactiviteiten voomamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening
is opgesteld in Arubaanse florin; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van SVb.

Transacties, vorderingen en schulden
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in dejaarekening verwerkt tegen de koers op
transactiedatum.

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.

Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.

3,2

Grondslagen voor waarder¡ng van aetiva en passiva

Materiële vaste activa
Bedrijßgebouwen en -terreinen worden afgewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op
teneinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op
balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling in hoeverre voor een materieel vast actief sprake is van een
bijzondere waardevermindering, wordt verwezen naar betreffende paragraaf .
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- ofvervaardigingsprijs inclusiefdirect toerekenbare
kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.

Sociale Verzekeringsbank Aruba
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Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens tegen de
geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangstvan de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn, wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de
verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente, rente-inkomsten ten gunste van de
exploitatierekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Het fonds beoordeelt op iedere balansdatum ofer aanwijzingen zijn dat een vast actiefaan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn.Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde
van het actiefvastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actiefte bepalen,
wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actiefbehoort.
Van een bijzonder waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonderwaardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de exploitatierekening onder gelijktijdige verlaging van
de boekwaarde van het betreffende actief.
De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is
wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markf waarbij normaliter de gangbare biedprijs geld
als marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto
kasstromen bij voortgezet gebruik van het actiefl de kasstroom genererende eenheid; vervolgens worden deze
kasstromen contant gemaakt.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer
bestaat ofis afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan
de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn
verantwoord.
Ook voor financiële instrumenten beoordeelt de entiteit op iedere balansdatum of er objectieve aanwijzingenzijn
voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van frnanciële activa. Bij objectieve
aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen bepaald de entiteit de omvang van het verlies uit hoof<le
van de bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt dit direct in de exploitatierekening.

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere
waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van
de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is
bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. Het waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen was,
dient te worden teruggenomen indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve
gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te
waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn van
een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de exploitatierekening verwerkt.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Sociale Verzekeringsbank Aruba
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De rekening courant SVb betreft mutaties in de door de SVb aan de verschillende fondsen doorberekende algemene
beheerskosten, door de SVb betaalde uitgaven voor rekening van overige fondsen, alsmede de door de SVb
ontvangen gelden voor overige fondsen, Over de gemiddelde uitstaande rekening-courant saldi wordt door de SVb
5%o interest opjaarbasis in rekening gebracht.

Schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarden vervolgens tegen geamortiseerde
kostprijs, zijnde het te ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Dit is meestal de nominale waarde.

3.3

Grondslagen voor bepaling van het exploitatieresultaat

Algemeen
De belangrijkste grondslagen voor de bepaling van het exploitatieresultaat zijn in het navolgende uiteengezet.
Opbrengsten en kosten worden ten gunste en ten laste gebracht van het boekjaar waarop deze betrekking hebben.

Bijzondere posten
Bijzondere posten zijnbaten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de normale,
niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid van de resultaten apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. Hierbij worden tevens
baten en lasten die aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend naar aard en omvang toegelicht.

Exploitatiekosten
Exploitatiekosten, bestaande uit personeelskosten en overige beheerskosten, worden ten laste gebracht van het
boekjaar waarop deze betrekking hebben.

fnterestbaten en -lasten
Interestbaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
betreffende activa en passiva.

Doorberekend aan de fondsen
De exploitatiekosten en interestbaten en -lasten worden ten laste gebracht van het boekjaar waarop deze betrekking
hebben en worden op grond van de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank volledig aan de diverse fondsen
toegerekend. De kosten worden, voor zover zij niet direct ten laste van een fonds kunnen worden verantwoord,
verdeeld op basis van de bezoldigingen van voor ieder van de regelingen werkzame personeelsleden. Voor meer

toelichting hierover zie paragraaf 4.10.

Sociale Verzekeringsbank Aruba
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Materiële vaste activa
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toebehoren bestelling

Computers

inventaris

Totaal

(in Arubmse florins)

1-Jan-17
Aarschafuaarde
Cumulatieve aßchrijvingen

Boekwaarde

4,253,194

1,946,251

5,423,843

(1,659,985)

(1,712,s90)

(4,00s,470)

2.593.209

233.661

1.418.373

12,278,501

655,213

(7,378,04s)

655.213

4.900.456

Mutaties in het boekjaar

234,634 957,t86 t,289,709 2,48t,529

Investeringen
Desinvesteringen
Cumulatieve aßclrijvingen desinvesteringen
Gereed gekomen activa in bestelling

Afschrifvingen

(919,912)

(92,s37) (14e,300)
(92.537\

(718,115)
239.071

85_334

(919,912)
(e5e,es2)

369.797

601.665

31-Dec-l7
Aanschafwaarde
Cumulatieve

afs chrüvingen

Boekwaarde

Afs cküvingspe rcentage

4,253,194

2,r 80,885

6,38t,029

(1,7s2,s22)

(1,861,890)

(4,723,58s)

2,500,672

1,025,010

(8,337,ee7)

318,995 1,65'7,444 1,025,010

2.5%-20% l0%-33%

14%-33%

13,840,1 18

s,s02,t21

0%

De verzekerde waarde van de kantoorgebouwen bedraagt Afl. 5,300,000.
Vaste activa in bestelling heeft betrekking op software en computeronderdelen.

Sociale Verzekeringsbank Aruba

ll

,i:'i

4.2

,

:

?,,

Overige vorderingen en overlopende activâ

De overige vorderingen en overlopende aativa bestaan vooral uit vorderingen op personeel en vooruitbetaalde
kosten. De directie acht het niet noodzakelijk om per ultimo 2017 een voorziening voor oninbaarheid te treffen.
Ultimo 2016 wat tevens geen voorziening in deze opgenomen. De vorderingen hebben over het algemeen een
looptijd van <l jaar.

december

Per 31

Per 31 december

2017

2016

(in Arubaanse florins)

Voorschotten personeel

100,375

r20,705

Vooruitbetaalde kosten

67,805

64,479

Overþe vorderingen

83,320

83,321

251,500

268,505

4.3

Rekening courant SVb en overige fondsen

Omtrent de rente, gestelde zekerheden en aflossingen - met uitzondering van de Administratie - zijn geen aßpraken
gemaakt. De rekening-courant heeft een looptijd van ( I jaar. De rekening courant SVb betreft de mutaties in de
door de SVb aan de verschillende fondsen doorberekende administratiekosten, door de SVb cq. de fondsen betaalde
uitgaven voor rekening van andere fondsen, alsmede de door de SVB cq. de fondsen ontvangen gelden voor andere
fondsen. Over het gemiddelde uitstaande rekening courantsaldi wordt door de SVb 5olo interest op jaarbasis in
rekening gebracht.

Vorderingen

Per

3l

december

2017

Per

3l

december

2016

(in Arubaanse florins)

Reke ning c ourant Ziekte fonds

Rekening courant Diensten aan Derden

Schulden

Per 31

783,772

259,855

1,536,216

1,329,683

2,319,989

1,589,538

december

20t7

Per 31 december
2016

(in Arubaanse florins)

Rekening courant Ongevallenfonds
Rekening courant Weduwen- en Wezenfonds
Rekening c ourant Ouderdomsfonds

166,128

275,834

237,r59

t92,806

2,236,090

1,400,533

Rekening courant

4,384,899

4,412,554

7,024,276

6,281,727

Ce

ssantiafonds

Sociale Verzekeringsbank Aruba

l2

4.4

Liquide middelen

december

Per 31

2017

Per 31 december
2016

(in Arubaanse florins)

Kas

1,094

Aruba Bank N.V. - Current account

Deze bedragen staan

4.5

1,490

332,626

1,049,744

333,720

r,051,234

vrij ter beschikking tot SVb.

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
Per 31

december

20t7

Per 31 december

20r6

(in Arubaanse florins)

Crediteuren

425,319

465,950

Te betalen lonen en salarissen

195,838

309,737

Te betalen loonbelasting en sociale premies

610,716

451,430

Overþe schulden en overlopende passiva

151,190

300,ggg

1,383,053

1,528,006

De overige schulden hebben over het algemeen een looptijd van

4.6

<l jaar

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Dejaarlijkse huurkosten van SVb hebben betrekking op de huur van de locatie 'Vondellaan' en bedragen op basis
van de overeengekomen huurovereenkomst Afl. 308,040. De huurovereenkomst wordt jaarlijks verlengt met 1 jaar,
Dit in verband met de nieuwe bouwplannen.
Voor uitstaande vakantiedagen is geen reservering opgenomen aangezien deze in beginsel niet worden uitbetaald
door SVb.

Sociale Verzekeringsbank Aruba
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Personeelskosten

I ianuari - 31 december
2017

I

ianuari - 3l december
2016

(in Arubaanse florins)

Salarissen

8,051,706

Pensioenbijdrage

7,959,538

903,623

907,382

Sociale lasten

7,380,354

1,325,019

Overþ

1,378,509

771,965

ll,7l4,lg2

10,963,903

personeelskosten

Het gemiddeld aantal personeelsleden van SVb over 2017 bedraagt

ll9

(2016:

ll2)

De overige personeelskosten worden als volgt gespecifrceerd:

I ianuari - 3l

december

2017

I ianuari-

31 december

2016

(in Arubaanse florins)

Personeelsvereniging SVb
Cursussen, bij- en herscholing

Overþ

A&G

bonussen

Meer werk / minder achterstand ATV
Cursussen, bü- en herscholing
Losse kachten
Consumptiegoederen
Representatiekosten

11,500

7,356

222,654

23,533

411,039

62,615

106,193

45,281

73,113

75,508

161,730

154,143

4,096

3,759

847

815

Bijdrage ziektemelding SVb werknemers
Kosten Raad van Toezicht en Advies

28,000

28,000

68,279

117,320

Verzuimbonus

73,673

31,559

Speciale projecten personeel

58,774

23,178

2,900

2,600

Kerstbonus
Reorganisatie

A&G

Overþ

Sociale Verzekeringsbank Aruba

1,709

154,104

196,2gg

1,378,509

771,965
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4.8

Overige beheerskosten

I ianuari- 3l

december

I ianuari-

31 december

20t6

2017
(in Arubaanse florins)

Huisvestingkosten
Kantoorkosten
Ac countants-, administratie-, automatis erings - en

advieskosten

Overþe aþmene kosten

915,020

1,014,127

1,159403

1,332,649

2l3,gg2

410,392

(50,749)

t61,376

2237,666

4.9

8,533

Interestbaten en -lasten

I

ianuari-

3l

december

1 ianuari

- 31 december
2016

2017
(in Arubaanse florins)

Inte re stbate n
Interestbaten uit rekening couranþosities met de
fondsen

Interestbaten uit voorschotten aan personeel

208,975

175,582

20,435

19,294

229Ar0

194,876

208,670

175,582

208,670

175,582

Inte restlaste n
Interestlasten uit rekening courantposities met de
fondsen

Sociale Verzekeringsbank Aruba
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Doorberekendebeheerskosten

In2017 en2016 zijn de niet direct aan individuele fondsen toe te rekenen exploitatiekosten en interestbaten en
lasten onder toepassing van de navolgende percentages toegerekend aan diverse fondsen:

december I ianuari-

l.januari- 3l

-

31 december

2016

2017
(in Arubaanse florins)

Toe te rekenen exploitatiekosten en
interestbate n- e n laste n
Ziektefonds

g,lgg,2gg

8,826,603

Ongevallenfonds

2,189464

2,721,441

Ouderdomsfonds

2,712,096

2,809,636

Weduwen- en wezenfonds

292,531

293,186

Cessantiafonds

377,970

360,763

Diensten aan derden

1r9,162

130,530

14,889,527

r4,542,159

Toe te rekenen percentages
Ziektefonds
Ongevallenfonds

6r%
l5%

6l%
l5%

Ouderdomsfonds

18%

19%

Weduwen- en wezenfonds

2%

2%

Cessantiafonds

3%

2%

Diensten aan derden

lo/o

l%

t00%

100%

4.ll

Bijzondere baten en lasten

I januari-

31

december

1 ianuari-

3l

december

2016

2017
(in Arubaanse florins)

Bijzondere baten
Opbrengst verkoop activa

1,550

1,825

Totaal bijmndere baten en lasten

1,550

1,825

Sociale Verzekeringsbank Aruba
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Directeur en de Raad van Toezicht en Advies van de
Sociale Verzekeringsbank Aruba
Aruba
Referentie: 132313 / A-30585

Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van Sociale Verzekeringsbank Aruba per 31 december 2017 en van het resultaat en
de kasstromen over 2017 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor waardering van de activa en passiva en methoden van resultaatbepaling.

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Sociale Verzekeringsbank Aruba te Aruba gecontroleerd.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de exploitatierekening over 2017
3. het kasstroomoverzicht over 2017; en
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
overige toelichtingen.
Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is de in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor waardering van de activa en passiva en methoden
van resultaatbepaling.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met internationaal algemeen
aanvaarde controlestandaarden. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven
in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Sociale Verzekeringsbank Aruba zoals vereist in de International
Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA
Code) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

PricewaterhouseCoopers Aruba, L.G. Smith Boulevard 62, Postbus 308, Oranjestad, Aruba

T: +(297) 522 1647, F: +(297) 582 4864, www.pwc.com/dutch-caribbean

Verantwoordelijkheden met betrekking tot
de jaarrekening en de accountantscontrole
Verantwoordelijkheden van de Directeur en de Raad van Toezicht en
Advies voor de jaarrekening
De Directeur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
waardering van de activa en passiva en methoden van resultaatbepaling, en voor een zodanige
interne beheersing die de Directeur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de Directeur afwegen of Sociale Verzekeringsbank
Aruba in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit uit te voeren. Op grond van
het genoemde verslaggevingsstelsel moet de Directeur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij de Directeur het voornemen heeft om Sociale
Verzekeringsbank Aruba te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is. De Directeur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of Sociale Verzekeringsbank
Aruba haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht en Advies is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van Sociale Verzekeringsbank Aruba.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar
geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
afwijkingen ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van onregelmatigheden, waaronder fraude of fouten en
zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk,
van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons
oordeel.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de internationaal algemeen
aanvaarde controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze
doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële
afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:

-

Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

-

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van Sociale Verzekeringsbank Aruba;

-

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de Directeur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

-

Het vaststellen dat de door de Directeur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

-

Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht en Advies onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.
Aruba, 30 mei 2018
PricewaterhouseCoopers Aruba

Origineel getekend door Edsel N. Lopez

Page 3 of 3

