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5.1 JAARREKENING 2019

Stichting De Rading

5.1 JAARREKENING 2019
5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-19
€

31-dec-18
€

1
2

1.145.980
1.145.980

1.234.040
1.234.040

3
4

3.526.781
2.313.762
5.840.543

3.456.270
2.628.330
6.084.600

6.986.523

7.318.640

31-dec-19
€

31-dec-18
€

3.895.650
375.000
4.270.650

3.930.784
375.000
4.305.784

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

Ref.
PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Algemene en overige reserves
Bestemmingsreserves
Totaal eigen vermogen

5

Voorzieningen

6

638.041

714.245

Langlopende schulden (nog voor meer dan 1 jaar)

7

-

177.553

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden

8

Totaal passiva
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2.077.832
2.077.832

2.121.058
2.121.058

6.986.523

7.318.640
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref.

Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

9

18.739.903

17.767.345

Subsidies (exclusief WMO en Jeugdwet)

10

321.009

881.963

Overige bedrijfsopbrengsten

11

336.984

281.524

19.397.896

18.930.832

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

12

10.345.104

9.808.239

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

13

184.985

188.057

Overige bedrijfskosten

14

8.903.118

8.202.881

Som der bedrijfslasten

19.433.207

18.199.177

BEDRIJFSRESULTAAT

-35.311

731.655

177

26

-35.134

731.681

Financiële baten en lasten

15

RESULTAAT
Waarvan bijzondere bate: TAJ subsidie

620.124

RESULTAAT EXCLUSIEF TAJ SUBSIDIE

-35.134

111.557

2019
€

2018
€

-35.134
-

356.681
375.000

-35.134

731.681

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Algemene en overige reserves
Bestemmingsreserves
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019
Ref.
€

2019
€

€

2018
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

-35.311

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen

153.250
-76.204

736.973

188.057
-60.864
77.046

Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van subsidies
- kortlopende schulden (excl. schulden aan
kredietinstellingen behoudens rekening-courant
krediet)

-53.804
-16.707

-101.109
86.637

-43.226

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-231.626
-113.737

-246.098

-72.002

618.068

177
-

Ontvangen interest
Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

127.193

26
-5.318
177

-5.292

-71.825

612.776

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
-96.924
31.734

Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

-43.483
-65.190

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-43.483

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie financiële vaste activa
Verkoopresultaat financiële vaste activa
Aflossing langlopende schulden

-177.553

-45.046

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-177.553

-45.046

Mutatie geldmiddelen

-314.568

524.247

2.628.330
2.313.762
-314.568

2.104.083
2.628.330
524.247

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Zorginstelling Stichting De Rading is statutair (en feitelijk) gevestigd te Utrecht, op het adres Pahud de
Mortangesdreef 61, en is geregistreerd onder KvK-nummer 30161679.
De belangrijkste activiteiten zijn het verlenen van jeugdzorg, in het bijzonder pleegzorg, meidenhulp en andere
specialistische ambulante hulpverlening.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2019.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving Hoofdstuk 655, Organisatie-zonder-winststreven.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaten zijn gebaseerd
op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling
De jaarrekening van Stichting De Rading is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling van
Stichting De Rading. De recente Corona epidemie is geen gevaar voor de continuïteit van Stichting De Rading.
Het bestuur van de stichting concludeert op basis van de gemaakte impactanalyse, welke is opgesteld als
gevolg van de Covid-19 virus uitbraak, dat het hanteren van deze veronderstelling op basis van de huidige
inzichten voor de komende 12 maanden gerechtvaardigd is.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling en presentatie zijn ongewijzigd ten opzichte van
voorgaand jaar.
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.
Stelselwijziging kosten van groot onderhoud
Op basis van een aanpassing van RJ 212, waarbij het direct verantwoorden van de kosten van groot onderhoud
in de winst-en-verliesrekening niet langer is toegestaan, is de grondslag voor de verantwoording van de kosten
van groot onderhoud met ingang van de jaarrekening 2019 prospectief aangepast naar de grondslag waarbij
verwerking van de kosten van groot onderhoud plaatsvindt in de boekwaarde van de materiële vaste activa (de
zogeheten 'componentenbenadering').
VPB-plicht
Er is geen vordering c.q. schuld aan vennootschapsbelasting opgenomen. De aanname daarbij is dat de
activiteiten die De Rading verricht (nagenoeg) geheel gegrond zijn in een medische indicatie die is afgegeven
door een zorgprofessional. Aangezien de regelgeving en jurisprudentie naar verwachting in beweging blijft, is
regelmatige toetsing van de activiteiten aan de regelgeving essentieel.
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening
genummerd.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar zorginstelling De Rading zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van
het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot het
actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot
het actief of de verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de
verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans
opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de
toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van zorginstelling De Rading.
Materiële vaste activa
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare
kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en
bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en
hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten.

Groot onderhoud
De kosten van groot onderhoud worden verwerkt in de boekwaarde van het materieel vast actief. Deze kosten
worden aangemerkt als een belangrijk bestanddeel waarop afzonderlijk wordt afgeschreven.
Financiële vaste activa
Overige vorderingen
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële
waarde, gewoonlijk de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Vervolgens
worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
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.
Na de eerste opname (tegen reële waarde) worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier
gewaardeerd.
Overige vorderingen
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.
Financiële instrumenten die deel uitmaken van een handelsportefeuille
Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor handelsdoeleinden worden
gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de winst-enverliesrekening. In de eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als last in de
resultatenrekening verwerkt.
Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. 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 Rading heeft uit hoofde van onderstaande wetgeving een vordering opgenomen die compensatie van reeds
betaalde transitievergoedingen omvat in de periode vanaf 1 juli 2015 tot en met eind 2018 (‘oude situaties’),
alsmede nog te betalen transitievergoedingen in de toekomst die verband houden met in de voorziening voor
arbeidsongeschiktheid opgenomen medewerkers. De vordering is nominaal opgenomen. Werkgevers kunnen
vanaf 1 april 2020 met terugwerkende kracht compensatie bij UWV aanvragen voor dienstverbanden die zijn
geëindigd vanaf 1 juli 2015. Het gaat om dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte werknemers die de
werkgever heeft ontslagen en aan wie een transitievergoeding is betaald. De wet die compensatie van de aan
langdurig zieke werknemers betaalde transitievergoeding regelt, is op 20 juli 2018 in het Staatsblad
gepubliceerd.
Effecten
Effecten die deel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen reële waarde. Effecten die geen
onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs of reële waarde.
De transactiekosten zijn verwerkt in de winst- en verliesrekening.
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 de nominale waarde.
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Eigen vermogen
Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Algemene reserve, Bestemmingsreserves en
Bestemmingsfondsen.
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de Stichting een beperktere
bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht
dan op grond van de statuten zou bestaan.
Aanwending van bestemmingsreserves en -fondsen
Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden in de resultatenrekening
verantwoord, en via de resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve gebracht.
Wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves welke door de daartoe bevoegde organen of
instanties worden aangebracht, worden als overige mutatie binnen het eigen vermogen verwerkt.
Algemene en overige reserves
Onder Algemene en overige reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde
organen binnen de statutaire doelstellingen van de Stichting vrij kunnen beschikken.
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 contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk
zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet is 4,5%. Voorgaand jaar
was de disconteringsvoet 4,5%.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als

Reorganisatievoorziening
Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is
geformaliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van
uitvoering van het plan heeft gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een
gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de uitvoering van de reorganisatie, of als de
hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. In de
reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke kosten opgenomen die niet in
verband staan met de doorlopende activiteiten van de onderneming.

Voorziening POP middelen
De voorziening voor POP middelen is gevormd voor de regeling waarbij de Rading middelen beschikbaar stelt
voor de persoonlijke ontwikkelingsplannen van de medewerkers. Bij het bepalen van de voorziening is rekening
gehouden met de rechten die door de medewerkers worden opgebouwd, een schatting hoeveel van deze
regeling gebruik wordt gemaakt en de reeds bestede bedragen.
Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane
toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 4,5%.
Voorziening langdurig zieken
In de voorziening is rekening gehouden met te betalen transitievergoeding. Tegenover deze te betalen
transitievergoeding staat een afzonderlijke, even grote vordering. Deze vordering vloeit voort uit de wetswijziging
die op 20 juli 2018 is ingegaan en waaruit compensatie van de transitievergoeding blijkt.
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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.
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.
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.
Onder opbrengsten jeugdwet en opbrengsten wmo worden de baten verantwoord uit hoofde van geleverde
prestaties op het gebied van verleende jeugdzorg respectievelijk wmo-prestaties. Als realisatiemoment geldt het
moment waarop de betreffende prestaties zijn gerealiseerd en op grond van de geldende voorschriften of
richtlijnen gedeclareerd kunnen worden bij de opdrachtgever. Tot de opbrengsten jeugdwet worden tevens
gerekend mutaties in onderhanden zorgtrajecten met betrekking tot jeugdzorg.

Overheidssubsidies (exclusief opbrengsten jeugdwet)
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. Een krediet afgesloten tegen
een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt
zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het
krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel
wordt verwerkt als overheidssubsidie.
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Uitgangspunten Sociaal Domein
Bij het bepalen van de Wmo-omzet en of Jeugdwet-omzet heeft de stichting de grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling gevolgd zoals hiervoor opgenomen. Met ingang van 2015 is als gevolg van de transitie een
deel van de toenmalige AWBZ en ZVW zorg overgeheveld van de zorgkantoren respectievelijk de
zorgverzekeraars naar de gemeenten (‘decentralisatie’).
Als gevolg van deze decentralisatie is er vanaf 2015 sprake van een bepaalde mate van omzetonzekerheden.
Overeenkomstig de landelijke en gemeentelijke uitingen van de overheid heeft hierbij continuïteit van
zorgverlening voorop gestaan. Dit heeft gevolgen die leiden tot inherente onzekerheden en schattingsrisico's in
de omzet van instellingen, die naar beste weten zijn geschat door de raad van bestuur van stichting en verwerkt
in de jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten kunnen leiden in volgend jaar. Hieraan ligt een aantal
zaken ten grondslag, waaronder het feit dat per gemeente andere producten zijn afgesproken en separate
voorwaarden gelden (tijdige aanwezigheid van een geldige beschikking, woonplaatsbeginsel, feitelijke
zorglevering, zelfindicatie door medewerkers, e.d.).
Daarnaast is er gestreefd naar een finale afrekening resp. landelijke verantwoording van de zorg aan alle
gemeenten waar de stichting een contracteringsrelatie mee heeft op basis van het landelijke iSD-protocol 2019.
Dit is conform de richtlijnen vanuit de gemeentes waarmee de stichting een contracteringsrelatie heeft.
De wijze waarop de individuele gemeenten overgaan tot afwikkeling en vaststelling is op dit moment nog niet
bekend, echter de raad van bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in deze
jaarrekening waar mogelijk en wijst op het resterende inherente risico terzake dat kan leiden tot nagekomen
financiële effecten in 2020 of later.
Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit opbrengsten anders dan uit zorgprestaties en maatschappelijke
ondersteuning en subsidies. De overige opbrengsten kunnen worden verdeeld in opbrengsten voor het leveren
van goederen en opbrengsten voor het leveren van diensten.
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de
verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
Personeelskosten
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen en salarissen en andere personeelslasten worden verantwoord in de periode waarin personeel op grond
van de arbeidsvoorwaarden het recht op beloning verkrijgt. Sociale lasten worden toegerekend aan dezelfde
periode als de lonen en salarissen waaraan deze sociale lasten direct kunnen worden toegerekend.
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Pensioenen
Stichting De Rading 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 Stichting De
Rading. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting De Rading 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 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen.
Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. 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 2020 bedroeg de dekkingsgraad 94%. In het pensioenakkoord is echter
voorgesteld dat de minimaal vereiste beleidsdekkingsgraad 100% wordt. Dit is nog niet wettelijk vastgelegd. Als
de beleidsdekkingsgraad eind 2020 lager is dan wettelijk bepaald, moet pensioenfonds de pensioenen verlagen.
Want ook de beleidsdekkingsgraad heeft hierop invloed. Het is namelijk niet toegestaan langer dan 5 jaar een
beleidsdekkingsgraad te hebben die lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. Op 31 december 2023
moet de dekkingsgraad minimaal 125% zijn. Mede als gevolg van de coronacrisis is de dekkingsgraad verder
gedaald naar 94% naar de stand van eind maart 2020. Gegeven de ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2020
en in het licht van de onderhandelingen om te komen tot een nieuw pensioenakkoord, laat het pensioenfonds de
hoogte van de pensioenpremies gedurende 2020 ongewijzigd. Het pensioenfonds heeft nog geen inschatting
gemaakt over de verdere gevolgen van de coronacrisis. Stichting De Rading 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. Stichting De Rading heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het
einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en
worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door de Stichting. De premies worden verantwoord als personeelskosten
zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot
een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden
als verplichting op de balans opgenomen.
Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.
5.1.4.5 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is
opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden.
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa zijn in de toelichting van balansposten verantwoord.

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT)
heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het
opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
5.1.4.7 Financiële instrumenten en risicobeheersing
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de
instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans
zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van
het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de
instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de
marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de
financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten
gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven
leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden
aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële
instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen,
effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de
boekwaarde.
5.1.4.8 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.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
ACTIVA

1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Totaal materiële vaste activa

31-dec-19
€

31-dec-18
€

967.822
4.575
173.583

1.009.619
13.291
211.130

1.145.980

1.234.040

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

Bedrijfs-gebouwen en
terreinen

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: investeringssubsidies
Af: afschrijvingen
Af: afschrijvingen desinvesteringen
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen
Af: desinvesteringen
Boekwaarde per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve waardeverminderingen
Cumulatieve afschrijvingen

Gehanteerde afschrijvingspercentages

Andere vaste
bedrijfs-middelen,
technische en
administratie-ve
uitrusting

Machines en
installaties

€

€

€

1.009.619
29.000

13.291

211.130
67.924

70.797

8.716

105.471
-31.734
0
31.734

1.234.040
96.924
0
184.984
-31.734
0
31.734

967.822

4.575

173.583

1.145.980

1.750.967

483.691

1.804.178

4.038.836

783.145
967.822

479.116
4.575

1.630.595
173.583

2.892.856
1.145.980

3% - 10%

20%

20% - 33%

Toelichting:
Op onderstaande panden en de toebehorende inventaris was een eerste hypotheek gevestigd van totaal € 4.763.000:
- het woonhuis gelegen aan de J. van Scorelstraat 34 te Utrecht;
- de woonhuizen gelegen aan de Carl Zellerhof 2, 24, 26 te Utrecht.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
ACTIVA
3. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Vorderingen op debiteuren

243.507

138.531

3.062.558

3.045.851

1.783

1.426

103.158

154.678

Nog te ontvangen bedragen:
Nog te ontvangen rente
Voorschotten en vorderingen personeel
Nog te ontvangen bedragen overig

20.230
48.247

27.185
-

Overige overlopende activa:
Nog te factureren omzet overig
Overige overlopende activa

47.052
246

88.599
-

3.526.781

3.456.270

De specificatie is als volgt:

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Bankrekeningen
Kassen

2.312.828
934

2.627.793
537

Totaal liquide middelen

2.313.762

2.628.330

Vorderingen uit hoofde van zorgprestaties:
Overige vorderingen:
Vorderingen terzake pensioenen
Vooruitbetaalde bedragen:
Vooruitbetaalde kosten

Totaal vorderingen en overlopende activa
Overige toelichtingen op Debiteuren en overige vorderingen:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt nihil (2018 € 115.540).
De reële waarde van de vorderingen wijkt niet significant af van de boekwaarde.

4. Liquide middelen

Toelichting:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting, met uitzondering van de twee bankgaranties welke zijn afgegeven in het
kader van huurcontracten van de twee kantoorpanden.
Door de Coöperatieve Rabobank Vecht en Plassen U.A. te Breukelen is een garantie van € 55.795 ten behoeve van de verhuurder van
Piet Mondriaanplein in Amersfoort en een garantie van € 20.813 ten behoeve van het pand op de Pahud de Mortangesdreef in Utrecht.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
PASSIVA
5. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Kapitaal
Algemene en overige reserves
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

3.895.650
375.000
-

3.930.784
375.000
-

Totaal eigen vermogen

4.270.650

4.305.784

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-19
€

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
1-jan-19
€

Resultaatbestemming
€

Algemene reserve
Bestemmingsreserve

3.930.784
375.000

-35.134
-

Totaal

4.305.784

-35.134

3.895.650
375.000
-

4.270.650

Toelichting
Het bestuur heeft besloten de bestemmingsreserve voor een bedrag van € 375.000 op te nemen, welke gebruikt gaat worden voor de
verdere inrichting van het herontwerp. Het bestuur heeft deze beperking aangebracht op de bestemmingsreserve.

6. Voorzieningen
Saldo per
31-12-18
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Voorziening voor:
- voorziening nuancering omzet
- reorganisatie
- POP middelen
- langdurig zieken
- jubileumverplichtingen

289.077
141.759
96.719
43.500
143.190

148.238

120.198
11.829

24.357
46.158
7.253

29.584
48.420
34.702
23.389
14.065

Totaal voorzieningen

714.245

226.006

150.160

152.138

Het verloop is als volgt weer te geven:

20.111

Saldo per
31-dec-19
€
287.533
81.509
86.374
46.158
136.378
637.952

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-19
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan > 5 jaar

520.244
45.094
72.614

Toelichting per categorie voorziening:
De voorziening nuancering omzet is opgenomen voor de (nog) niet goed gekeurde overschrijdingen van budgetplafonds in contracten
met de gemeenten.
De reorganisatie voorziening betreft onder andere frictiekosten in de vorm van wachtgelden voor een reorganisatie in het kader van de
transitie in 2014 en 2015.
De voorziening POP middelen is gebaseerd op de verworven rechten gecombineerd met een schatting op basis van ervaringscijfers en
hoeveel deze gebruikt zal gaan worden.
De voorziening langdurige zieken betreft kosten die voorzien zijn voor medewerkers die per einde balansdatum langdurig ziek zijn.
Verwachting is dat dit gaat leiden tot een financiële verplichting.
In verband met in de toekomst overeenkomstig de cao uit te keren jubileumtoelages is een langlopende voorziening gevormd. Mutaties
worden ten laste van het exploitatieresultaat gebracht.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
PASSIVA
7. Langlopende schulden (nog voor meer dan 1 jaar)
De specificatie is als volgt:

31-dec-19
€

31-dec-18
€

Schulden aan kredietinstellingen

-

177.553

Totaal langlopende schulden

-

177.553

2019
€

2018
€

222.858
222.858

267.903
45.045

Stand per 31 december

-

222.858

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

-

45.305

Stand langlopende leningen per 31 december

-

177.553

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende leningen als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
Hiervan > 5 jaar

-

45.305
177.553
84.512

31-dec-19
€

31-dec-18
€

255.520
610.912
-

45.305
298.335
496.077
-

-

-

7.094
342.401
463.000

5.325
310.681
471.000

65.488

96.187

333.417

398.148

2.077.832

2.121.058

Het verloop van de langlopende leningen is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

Voor een gedetailleerd schema van de langlopende leningen: zie de laatste pagina van paragraaf 5.1.5
8. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Schulden uit hoofde van subsidies
Overige schulden:
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige nog te betalen kosten:
Schulden aan samenwerkingspartners voor geleverde zorg
Overige passiva:
Overige schulden en overlopende passiva
Totaal overige kortlopende schulden
Overige toelichtingen kortlopende schulden:
De reële waarde van de kortlopende schulden wijkt niet significant af van de boekwaarde.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
De Stichting heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende contracten en overeenkomsten.
betaalbaar binnen
1 jaar
€

betaalbaar
1-5 jaar
€

Huur

202.843

206.900

Totaal meerjarige verplichtingen

202.843

206.900

Garanties:
Er zijn bankgaranties afgegeven voor een totaal bedrag van € 76.608.
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betaalbaar
na 5 jaar
€
-

Totaal

31dec-jj
€
409.743

-

409.743
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
PASSIVA

7. Langlopende schulden (nog voor meer dan 1 jaar) - Detailoverzicht leningen

Leninggever

Datum

Hoofdsom

€
Schulden aan kredietinstellingen
Rabobank
8-aug-02
1.350.000
Rabobank
8-aug-02
1.350.000
Rabobank
8-aug-02
1.350.000
Totaal schulden uit hoofde van leningen

Totale
looptijd

Soort
lening

Restschuld
Werke31 december
lijke-rente
2018
%

27 jr
27 jr
27 jr

Hypotheek
Hypotheek
Hypotheek

0,49%
4,60%
2,85%

€
122.597
55.185
45.075
222.857

Nieuwe
leningen in
2019

Aflossing in
2019

Restschuld
31 december
2019

€

€

€
0
0
0
0

122.597
55.185
45.075
222.857

0
0
0
0

Op bovenstaande langlopende leningen was een eerste hypotheek gevestigd van totaal € 4.763.000 op de volgende panden en de toebehorende inventaris:
- het woonhuis gelegen aan de J. van Scorelstraat 34 te Utrecht;
- de woonhuizen gelegen aan de Carl Zellerhof 2, 24, 26 te Utrecht.
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Rest
looptijd in
jaren eind
2019

Restschuld
over 5 jaar

Aflossingswijze

€
0
0
0
0

Aflossing in
2020

Gestelde
zekerheden

€
0
0
0

annuïteit
annuïteit
annuïteit

0 Zie hieronder
0 Zie hieronder
0 Zie hieronder
0
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5.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2019
BATEN
9. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt:

Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

Opbrengsten Jeugdwet

18.739.903

17.767.345

Totaal

18.739.903

17.767.345

Toelichting:
De opbrengsten Jeugdwet zijn toegenomen ten opzichte van 2018. Dit is voornamelijk te verklaren door hogere
tarieven op basis van indexatie en anderzijds door de toename in het aantal FTE's.

10. Subsidies (exclusief WMO en Jeugdwet)
Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

321.009

8.736
873.227

Totaal

321.009

881.963

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De overige subsidies zijn afgenomen in 2019 ten opzichte van 2018. De afname is te verklaren door een relatief grote
éénmalige subsidie die in 2018 was ontvangen als vergoeding voor de transitiekosten die voornamelijk gemaakt zijn
in de jaren 2015-2016.

11. Overige bedrijfsopbrengsten
Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

Sponsoring
Overige opbrengsten

11.169
325.815

5.172
276.352

Totaal

336.984

281.524

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De overige opbrengsten liggen in lijn met 2018. De overige opbrengsten betreffen onder andere vergoedingen voor
bijzondere kosten die uitbetaald zijn aan pleegouders en opbrengsten op basis van samenwerkingsverbanden.
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5.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2019
LASTEN
12. Personeelskosten

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

Realisatie
2019
€
7.597.898
1.362.498
708.132

Realisatie
2018
€
7.076.936
1.167.477
666.106

143.841
204.348
10.016.717
328.387

108.559
315.842
9.334.920
473.319

Totaal personeelskosten

10.345.104

9.808.239

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):

150

139

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van FTE's

150

139

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De personeelskosten zijn toegenomen ten opzichte van 2018 door de toename in het aantal FTE. Door deze
toename in FTE is "het personeel niet in loondienst" verder gedaald.

13. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

- materiële vaste activa

184.985

188.057

Totaal afschrijvingen

184.985

188.057

De specificatie is als volgt:
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5.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2019
LASTEN
14. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

Algemene kosten
Cliënt- en bewonersgebonden kosten

1.795.803
6.923.863

1.535.580
6.487.087

14.299
14.299

21.239
21.239

169.153

158.975

Totaal overige bedrijfskosten

8.903.118

8.202.881

Specificatie van de Algemene kosten

Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

Overige huisvestingskosten
Uitbesteding ICT-functie
Kosten van administratieve en registratieve systemen
Communicatiekosten
Kantoorkosten
Zakelijke lasten
Kosten algemeen beheer
Overige algemene kosten
Totaal algemene kosten

158.111
597.934
104.859
14.906
85.533
72.919
343.910
417.631
1.795.803

139.323
594.756
75.178
13.089
97.648
65.159
200.083
350.344
1.535.580

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
Subtotaal
Huur en leasing

Toelichting:
De realisatie van de materiële kosten over 2019 ligt op totaalniveau hoger dan de realisatie 2018. Deze stijging wordt
veroorzaakt door de stijging van de cliënt- en bewonersgebonden kosten (circa € 422.000) welke te relateren is aan
de stijging van de opbrengsten jeugdwet. Daarnaast zijn de algemene kosten gestegen door voornamelijk hogere
advieskosten. Deze hebben onder andere betrekking op het opzetten van een samenwerkingsverband. Daarnaast
zijn er extra kosten geweest voor het verder ontwikkelen van het personeelssysteem.

15. Financiële baten en lasten
Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

Rentebaten
Ontvangen dividenden
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten
Subtotaal financiële baten

177
177

26
26

Totaal financiële baten en lasten

177

26

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De realisatie op financiele baten en lasten wijkt niet veel af ten opzichte van 2018.
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5.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2019
OVERIGE TOELICHTINGEN
Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Zie paragraaf 5.1.7 WNT-verantwoording 2019

Honoraria accountant

Realisatie
2019
€

Realisatie
2018
€

62.315
18.150
-

51.196
15.125
-

80.465

66.321

De honoraria van de accountant zijn als volgt:
1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden
Fiscale advisering
Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant
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.
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De WNT is van toepassing op Stichting De Rading. Het voor Stichting De Rading toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2019 € 130.000, Jeugdzorg klasse II.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond
van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2019

Renate de Vries
Bestuurder/Alg. Directeur
1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

127.543
12.237

Subtotaal

139.781

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

130.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

139.781

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

overgangsrecht van
toepassing

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2018

Renate de Vries
Bestuurder/Alg. Directeur
1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

132.752
12.119

Subtotaal

144.870

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

125.000

Bezoldiging

144.870

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2019
bedragen x € 1

Astrid van StratenHagen

Wim Schreuders

Jos Baecke

Voorzitter

Vice Voorzitter +
Commissievoorzitter
K&V

Commissievoorzitter
AC & RC

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

Bezoldiging

12.480

10.400

10.400

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

19.500

13.000

13.000

-

-

-

12.480

10.400

10.400

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Wim Schreuders

Jos Baecke

Astrid van StratenHagen

Voorzitter

Vice Voorzitter +
Commissievoorzitter
K&V

Commissievoorzitter
AC & RC

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

Bezoldiging

12.000

10.000

10.000

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

18.750

12.500

12.500

Jannette Booij

Coskun Coruz

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2018
Bezoldiging

Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

Lid

Lid

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

8.320

8.320

13.000

13.000

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

-

-

Bezoldiging

8.320

8.320

Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Jannette Booij

Coskun Coruz

Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

Lid

Lid

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

8.000

8.000

12.500

12.500

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.

Stichting De Rading

OVERIGE TOELICHTINGEN OP DE JAARREKENING
5.1.8 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Na balansdatum is de coronacrisis ontstaan, deze heeft betrekking op de wereldwijde uitbraak (pandemie) van het
coronavirus en de daaraan gerelateerde ziekte COVID-19 met verstrekkende gevolgen voor gezondheid,
samenleving en economie. De crisis vraagt alle aandacht van (zorg-)medewerkers, (zorg-) managent en bestuur van
Stichting De Rading en heeft gevolgen voor de zorgverlening en exploitatie in 2020.
Om deze reden is een impactanalyse opgesteld die de voorzienbare en mogelijke effecten op de bedrijfsvoering van
Stichting De Rading beschrijft en kwantificeert. Hierbij zijn de effecten voor balans, resultatenrekening en
liquiditeitspositie onderzocht voor de periode 2020. Uit de analyse komt naar voren dat de coronacrisis voor 2020 een
minimaal effect heeft voor de stichting. De VNG/gemeenten hebben aangegeven de omzetderving en de extra
gemaakte kosten te vergoeden. De gezonde liquiditeits- en solvabiliteitspositie ultimo 2019 bieden op basis van het
huidige inzicht een voldoende weerstandsvermogen en kaspositie om de gevolgen van de crisis in een negatief
scenario op te kunnen vangen. Op basis van het huidige inzicht is de structurele doorwerking van de crisis naar 2021
en volgende jaren beperkt. Het huidige pakket van maatregelen geeft de raad van bestuur vertrouwen in de toekomst
van Stichting De Rading.
5.1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING
De raad van bestuur van Stichting De Rading heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de vergadering
van 25 mei 2020.
De raad van toezicht van de Stichting De Rading heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering
van 25 mei 2020.

5.1.10 RESULTAATBESTEMMING
Voorgesteld wordt om het resultaat te verdelen in overeenstemming met de resultaatverdeling onder aan
paragraaf 5.1.2.

5.1.11 ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

W.G.
Renate de Vries

W.G.
Wim Schreuders

W.G.
Jos Baecke

W.G.
Jannette Booij

W.G.
Astrid van Straten-Hagen

W.G.
Coskun Cörüz
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Stichting De Rading

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 STATUTAIRE REGELING RESULTAATBESTEMMING
In de statuten is geen artikel opgenomen over de resultaatbestemming.
5.2.2 OVERZICHT NEVENVESTIGINGEN
Stichting De Rading heeft geen nevenvestigingen.
5.2.3 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting de Rading te Utrecht

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting De Rading (‘de stichting’) te Utrecht
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting de Rading op 31 december
2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de resultatenrekening over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2019 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting de Rading zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van aangelegenheden inzake Coronavirus
Wij vestigen de aandacht op de tekst in de toelichting van de jaarrekening op pagina 7 en 26,
waarin de onzekerheden zijn omschreven rondom de mogelijke gevolgen van het Coronavirus
voor Stichting de Rading. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en
volledig is.
Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van klassenindeling
bezoldigingsmaximum 2015/2014
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2019 hebben wij het
bezoldigingsmaximum WNT 2015/2014 zoals bepaald en verantwoord door de instelling als
uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op
het tot stand komen van dit bezoldigingsmaximum 2015/2014.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van de Regeling verslaggeving WTZi is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de Regeling verslaggeving
WTZi en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang
als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, de overige
gegevens in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. In dit kader is het
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de instelling te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de instelling haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de instelling.
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.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons
oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
 Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.
 Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de instelling.
 Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
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 Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven.
 Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen.
 Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amstelveen, 26 mei 2020
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g.
J.A. Wiersma RA
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