
Dienstverlening 
Zorginstellingen



Een sector in beweging 
Het behouden van een goede positie binnen de 
zorgmarkt vormt een steeds grotere uitdaging 
voor zorginstellingen. Afnemende budgetten, 
de toenemende marktwerking, groeiende 
concurrentie en grotere vraag naar zorgverlening. 
Hoe behoudt u als zorginstelling toch uw positie 
als u wordt gedwongen om met hetzelfde budget, 
meer kwaliteit en service te verlenen? 

De hervorming van het zorgstelsel is een natuurlijk 
moment om met een frisse blik te kijken naar 
deze aspecten binnen uw organisatie. Auren helpt 
u hier graag bij.
 
Dichtbij en betrokken
De zorgsector kenmerkt zich door complexe
wet- en regelgeving. Deze complexiteit heeft
enerzijds betrekking op de zorginhoudelijke
aspecten en anderzijds op de fiscale, juridische
en verslaggevingsaspecten. Door onze specifieke 
kennis van de zorgsector, kunnen wij als Auren 
u hierbij op diverse fronten van dienst zijn. We 
luisteren, stellen vragen én bieden oplossingen. 
En dat doen we allemaal op een transparante
manier en vanuit onze betrokkenheid met u.

De door Auren uit te voeren dienstverlening is
gebaseerd op onderlinge duidelijke afspraken en
wederzijds vertrouwen.

Auren richt haar dienstverlening ten behoeve van
de zorgsector op de volgende gebieden:

Controle van de jaarrekening en 
productieverantwoording
De accountant van Auren is uw partner voor het
uitvoeren van de controle van de (geconsolideerde) 
jaarrekening en de productieverantwoording. 
Het zorg-controleteam van Auren staat garant 
voor een effectieve en efficiënte controleaanpak. 
Daarnaast dragen wij zorg voor een heldere 
en eenduidige communicatie richting bestuur 
en toezichthoudende organen omtrent de 
uitkomsten van onze controle.

Onafhankelijkheid en objectiviteit zijn 
randvoorwaarden voor het uitvoeren van 
controleopdrachten. Om die reden heeft Auren 
een stringente scheiding aangebracht tussen 
controle- en overige werkzaamheden en opereert 
het zorg-controleteam separaat van de overige 
dienstverleners binnen Auren.

2   DIENSTVERLENING ZORGINSTELLINGEN



DIENSTVERLENING ZORGINSTELLINGEN 3

Opstellen jaarrekening en tussentijdse cijfers
Ons team van zeer betrokken professionals stelt 
graag, in samenwerking met uw medewerkers, 
de (geconsolideerde) jaarrekening op.

Daarnaast kunnen wij, via een maand- of 
kwartaalrapportage, de benodigde periodieke 
(tussentijdse) rapportages verzorgen. Hierbij kunt 
u zo nodig gebruik maken van het ‘Auren Control’ 
dashboard. Tevens kunnen wij u ondersteunen 
en adviseren bij de verslaggevingseisen en 
verslaggevingsvrijstellingen op het gebied 
van het opstellen van de jaarrekening, 
deponeren, consolidatie etc.

Detachering financial interim professionals
De situatie kan zich voor doen dat u tijdelijk 
behoefte heeft aan capaciteit. U heeft 
bijvoorbeeld tijdelijk ondersteuning nodig als 
gevolg van compliance projecten, financiële 
en juridische implementatietrajecten of 
tijdelijke vervanging van bestaande functies 
door bijvoorbeeld ziekte of nog niet ingevulde 
vacatures. De interim professionals (junior of 
senior) van Auren zorgen dat u de gewenste 
ondersteuning krijgt.

Fiscaal
Er zijn diverse ontwikkelingen binnen 
de wet- en regelgeving ten aanzien van 
vennootschapsbelasting. De huidige trend is 
dat winstgevende activiteiten belast worden 
ongeacht de rechtsvorm of organisatiedoelstelling. 
In dit kader kunt u samen met onze fiscalisten 
uw activiteiten onder de loep nemen. Naar 
aanleiding hiervan kunnen de eventuele fiscale 
risico’s beter ingeschat worden waardoor 
hierop tijdig ingespeeld kan worden.

Juridisch
Onze juristen ondersteunen u graag bij de 
bescherming van uw organisatiebelangen. Hierbij 
kunt u denken aan het opstellen of reviewen 
(second opinions) van zorgovereenkomsten, 
licentieovereenkomsten, leningsovereenkomsten 
en overige contracten. Daarnaast kunnen zij, in 
samenwerking met een notaris, alle formaliteiten 
verzorgen voor het aangaan van fusies en 
splitsingen en alle overige zaken waaronder 
corporate governance.

Over Auren
Op het gebied van auditing, belastingadvies, 
juridische ondersteuning, consulting, HR-diensten,
corporate finance en outsourcing staan onze 
professionals graag voor u klaar. Met 1.500 
collega’s is Auren actief in negen landen. Ons 
internationaal netwerk Antea, met professionals 
in 60 landen, geeft toegang tot wereldwijde 
expertise voor ondernemers met grensover-
schrijdende ambities. Auren Nederland is met 
tachtig mensen centraal, in Amsterdam en 
Amersfoort, gevestigd. 

Auren beschikt over de AFM vergunning voor het 
uitvoeren van wettelijke controles en is lid van het 
prestigieuze ‘Forum of Firms van de International 
Federation of Accountants (IFAC).

Bij Auren gaan we geen uitdaging uit de weg. 
We nodigen u uit om uw mogelijkheden met ons 
te verkennen. Neem hiervoor contact op met 
onderstaande collega’s of bezoek www.auren.nl 
voor meer informatie. 

Numan Akyüz
Audit & Assurance
 033 422 58 88
 numanakyuz@auren.nl

Rob Kaffka genaamd Dengler
Audit & Assurance
 033 422 58 88
 robdengler@auren.nl

Frans Tempel
Tax
 033 422 58 88
 franstempel@auren.nl
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AUREN AMERSFOORT
Postbus 693

3800 AR Amersfoort

 +31 33 422 58 88      

 +31 33 422 58 89      

 amersfoort@auren.nl

AUREN AMSTERDAM
Postbus 15968

1001 NL Amsterdam

     +31 20 645 82 81 

     +31 20 647 72 32

     amsterdam@auren.nl

WWW.AUREN.NL
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