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5.1  JAARREKENING 2017

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 1.378.617 1.570.777

Financiële vaste activa 2 -                   249.525

Totaal vaste activa 1.378.617 1.820.302

Vlottende activa

Debiteuren en overige vorderingen 3 3.507.333 3.377.286

Liquide middelen 4 2.104.083 2.378.316

Totaal vlottende activa 5.611.416 5.755.602

Totaal activa 6.990.033 7.575.904

Ref. 31-dec-17 31-dec-16

PASSIVA € €

Eigen vermogen 5

Kapitaal -                   -                   

Algemene en overige reserves 3.574.050 3.021.532

Bestemmingsreserves 0 399.446

Totaal eigen vermogen 3.574.050 3.420.978

Voorzieningen 6 775.109 1.078.867

Langlopende schulden (nog voor meer dan 1 jaar) 7 224.658 268.137

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden 8 2.416.216 2.807.923

Totaal kortlopende schulden 2.416.216 2.807.923

Totaal passiva 6.990.033 7.575.904
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2017

Realisatie Begroting Realisatie

Ref. 2017 2017 2016

 € € €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 9 16.757.386 16.235.259 16.104.036

Subsidies (exclusief WMO en Jeugdwet) 10 225.981 42.400 136.436

Overige bedrijfsopbrengsten 11 236.816 144.261 605.878

Som der bedrijfsopbrengsten 17.220.183 16.421.920 16.846.350

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 12 9.137.849 8.750.466 9.237.476

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 13 200.675 211.341 220.679

Overige bedrijfskosten 14 7.795.368 7.482.113 8.563.258

Som der bedrijfslasten 17.133.892 16.443.920 18.021.413

BEDRIJFSRESULTAAT 86.291 -22.000 -1.175.063

Financiële baten en lasten 15 66.781 22.000 21.344

RESULTAAT 153.072 0 -1.153.719

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

€ €

Algemene en overige reserves 153.072 -1.153.719

153.072 -1.153.719
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

Ref. 2017 2016

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 94.595 -1.175.063

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 179.675 220.679

- mutaties voorzieningen -303.758 329.210

-124.083 549.889

Veranderingen in werkkapitaal:

- vorderingen 86.889 83.071

- vorderingen/schulden uit hoofde van subsidies -481.445 -1.174.633

- kortlopende schulden (excl. schulden aan 

kredietinstellingen behoudens rekening-courant 

krediet) -127.915 559.150

-522.471 -532.412

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -551.959 -1.157.586

Ontvangen interest 13.333 21.344

Betaalde interest -8.304 -10.834

5.029 10.510

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -546.930 -1.147.076

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -8.513 -47.481

Desinvesteringen materiële vaste activa 21.000 119.023

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 12.487 71.542

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie financiële vaste activa 249.525 -                     

Verkoopresultaat financiële vaste activa 53.448 -                     

Aflossing langlopende schulden -42.763 -37.583

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 260.210 -37.583

Mutatie geldmiddelen -274.233 -1.113.117

Stand geldmiddelen per 1 januari 2.378.316 3.491.434

Stand geldmiddelen per 31 december 2.104.083 2.378.316

Mutatie geldmiddelen -274.233 -1.113.117
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers

-

Vergelijking met de begroting

Gebruik van schattingen
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De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn gebaseerd op de 15 december 2016 door de Raad van 

Bestuur vastgestelde en op 15 december 2016 door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting 2017.

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.

In het boekjaar 2016 werden de subsidie van gemeente Utrecht inzake Pretty Woman en de opbrengsten 

van U-Centraal waarvan een deel voor De Rading was, verantwoord onder de patiënt- en 

bewonersgebonden kosten. Met ingang van het boekjaar 2017 zijn deze opbrengsten verantwoord onder 

de overige subsides. De vergelijkende cijfers over 2016 zijn hierop aangepast.

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 640, Organisatie-zonder-winststreven.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling en presentatie zijn ongewijzigd ten opzichte van 

voorgaand jaar.

Zorginstelling Stichting De Rading is statutair (en feitelijk) gevestigd te Utrecht, op het adres Pahud de 

Mortangesdrees, 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.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.

De instelling heeft in 2017 de indeling van de opbrengsten aangepast aan de nieuwe voorbeeldmodellen van 

VWS, waarin aansluiting is gezocht met de modellen voor instellingen die op grond van RJ 655 rapporteren. De 

cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken. Deze 

herrubriceringen betreffen:

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.
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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

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van zorginstelling De Rading.

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa
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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.

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening 

genummerd.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

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.

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële 

Overige vorderingen

Groot onderhoud

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich 

voordoen.
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Financiële instrumenten

Overige vorderingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Financiële instrumenten die deel uitmaken van een handelsportefeuille

Vorderingen

Effecten 

Liquide middelen
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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-en-

verliesrekening. In de eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als last in de 

resultatenrekening verwerkt.

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 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.

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.

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. 

Overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 

effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode. De 

aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder 

kortlopende schulden.
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves

Bestemmingsfondsen

Aanwending van bestemmingsreserves en -fondsen

Algemene en overige reserves

Voorzieningen (algemeen)

Reorganisatievoorziening

Voorziening POP middelen

Voorziening jubileumverplichtingen
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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.

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.

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%.

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de Stichting een beperktere 

bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.

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 een 

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.

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Algemene reserve, Bestemmingsreserves en 

Bestemmingsfondsen.

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.

Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht 

dan op grond van de statuten zou bestaan.

Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden in de resultatenrekening 

verantwoord, en via de resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve gebracht.
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Schulden

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Overheidssubsidies  (exclusief opbrengsten jeugdwet)
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De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder 

kortlopende schulden.

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.

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 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.

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.

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.
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Uitgangspunten Sociaal Domein

Overige bedrijfsopbrengsten

Personeelskosten

Periodiek betaalbare beloningen
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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.

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.

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 2018 of later.

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.

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’).

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 IZA-protocol. Niet 

alle gemeenten hebben hiermee ingestemd. Dit kan ertoe leiden dat de verantwoorde omzet ter discussie kan 

worden gesteld. 

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.). 

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.
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5.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen

Afschrijvingen

Overige bedrijfkosten

De overige bedrijfskoten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Bijzondere posten

Financiële baten en lasten

5.1.4.5 Toelichting op het kasstroomoverzicht

5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT
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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.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het 

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op 

grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

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. 

De financiële baten en lasten betreffen van derden (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.  

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 De Rading. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn 

ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. 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 diende het 

pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 104,5% te hebben. De dekkingsgraad (na indexatie) bedroeg 

toen 109%. Per 1 januari 2016 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort 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. Op 31 

december 2023 moet de dekkingsgraad minimaal 123% zijn. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen 

voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om 

bijzondere premieverhogingen door te voeren. 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. 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.

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
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Algemeen

De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de 

boekwaarde.

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

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, 

effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Reële waarde

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.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

1. Materiële vaste activa 

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 1.080.445 1.152.938

Machines en installaties 24.912 36.534

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 273.260 381.305

Totaal materiële vaste activa 1.378.617 1.570.777

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

Bedrijfs-gebouwen en 

terreinen

Machines en 

installaties

Andere vaste 

bedrijfs-middelen, 

technische en 

administratie-ve 

uitrusting Totaal

€ € € €

Boekwaarde per 1 januari 1.152.938 36.534 381.305 1.570.777

Bij: investeringen 8.513 8.513

Af: investeringssubsidies -                        

Af: afschrijvingen 72.493 11.622 116.558 200.673

Af: afschrijvingen desinvesteringen -21.000 -21.000

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen -                        

Af: desinvesteringen 21.000 21.000

Boekwaarde per 31 december 1.080.445 24.912 273.260 1.378.617

Aanschafwaarde 1.721.967 483.691 1.724.506 3.930.164

Cumulatieve waardeverminderingen -                    

Cumulatieve afschrijvingen 641.522 458.779 1.451.246 2.551.547

1.080.445 24.912 273.260 1.378.617

Gehanteerde afschrijvingspercentages 3% - 10% 20% 20% - 33%

Toelichting:

Op onderstaande panden en de toebehorende inventaris is 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.

2. Financiële vaste activa 

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Overige effecten -                        249.525

Totaal financiële vaste activa -                        249.525

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Deelnemingen in 

groepsmaat-

schappijen en 

overige 

deelnemingen

Vorderingen op 

grooepsmaatschap-

pijen en op overige 

deelnemingen Overige effecten

Overige 

vorderingen Totaal

€ € € € €

Boekwaarde per 1 januari -                   -                           249.525 -                    249.525

Aflossing leningen / afgestoten effecten -                   -                           -249.525 -                    -249.525

-                        

Boekwaarde per 31 december -                   -                           -                   -                    -                    

Toelichting:
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De ledencertificaten zijn in 2017 verkocht.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

3. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Vorderingen op debiteuren 91.274 180.337

Vorderingen uit hoofde van subsidies: 3.198.080 2.992.704

Overige vorderingen:

Vorderingen terzake pensioenen 20.430 -                        

Vooruitbetaalde bedragen:

Vooruitbetaalde kosten 108.313 201.408

Nog te ontvangen bedragen:

Nog te ontvangen rente -                        1.587

Voorschotten en vorderingen personeel 25 1.250

Nog te ontvangen bedragen overig 18.387 -                        

Overige overlopende activa:

Nog te factureren omzet overig 70.596 -                        

Overige overlopende activa 228 -                        

Totaal vorderingen en overlopende activa 3.507.333 3.377.286

Overige toelichtingen op Debiteuren en overige vorderingen:

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Bankrekeningen 2.103.078 2.375.877

Kassen 1.005 2.439

Totaal liquide middelen 2.104.083 2.378.316

Toelichting:
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De reële waarde van de vorderingen wijkt niet significant af van de boekwaarde.

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.

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 1.040 (2016 € 1.040).

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 2017

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Kapitaal -                        -                        

Algemene en overige reserves 3.574.050 3.021.532

Bestemmingsreserves -                        399.446

Bestemmingsfondsen -                        -                        

Totaal eigen vermogen 3.574.050 3.420.978

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-17 bestemming mutaties 31-dec-17

€ € € €

Algemene reserve 3.021.532 153.072 399.446 3.574.050

Bestemmingsreserve 399.446 -                       -399.446 -                        

Totaal 3.420.978 153.072 -                        3.574.050

Toelichting 

6. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-12-16 31-dec-17

€ € € € €

Voorziening voor:

  - voorziening nuancering omzet 410.557 211.831 219.543 191.014 211.831

  - reorganisatie 454.073 85.359 74.313 294.401

  - POP middelen 105.654 82.283 49.937 138.000

  - jubileumverplichtingen 108.583 37.187 14.893 130.877

Totaal voorzieningen 1.078.867 331.301 369.732 265.327 775.109

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

31-dec-17

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 441.600

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 278.096

Hiervan > 5 jaar 55.413

Toelichting per categorie voorziening:
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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. 

In 2017 heeft De Rading besloten om de bestemmingsreserve toe te voegen aan de algemene reserve. 

De voorziening POP middelen is gebasseerd op de verworven rechten gecombineerd met een schatting op basis van ervaringscijfers en 

hoeveel deze gebruikt zal gaan worden.

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 2017

PASSIVA

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

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 224.658 268.137

Totaal langlopende schulden 224.658 268.137

Het verloop van de langlopende leningen is als volgt weer te geven: 2017 2016

€ €

Stand per 1 januari 310.668 359.084

Bij: nieuwe leningen -                        -                        

Af: aflossingen 42.765 48.417

Stand per 31 december  267.903 310.667

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 43.245 42.530

Stand langlopende leningen per 31 december 224.658 268.137

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 43.245 42.530

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 224.658 168.296

Hiervan > 5 jaar 92.183 99.841

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Voor een gedetailleerd schema van de langlopende leningen: zie de laatste pagina van paragraaf 5.1.5 

Toelichting:

8. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-17 31-dec-16

€ €

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 43.245 42.530

Crediteuren 316.724 377.565

Belastingen en premies sociale verzekeringen 497.998 475.451

Schulden terzake pensioenen -                        25.029

Schulden uit hoofde van subsidies 65.592 341.661

Overige schulden:

Nog te betalen salarissen 15.904 1.490

Vakantiegeld 297.521 302.993

Vakantiedagen 443.000 477.000

Overige nog te betalen kosten:

Schulden aan samenwerkingspartners voor geleverde zorg 585.739 631.397

Overige passiva:

Overige schulden en overlopende passiva 150.493 132.807

Totaal overige kortlopende schulden 2.416.216 2.807.923

Overige toelichtingen kortlopende schulden:
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De reële waarde van de kortlopende  schulden wijkt niet significant af van de boekwaarde.

De reële waarde van de langlopende schulden wijkt niet significant af van de boekwaarde.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

betaalbaar binnen 

1 jaar

betaalbaar

 1-5 jaar

betaalbaar

 na 5 jaar

Totaal          31-

dec-jj

€ € € €

Huur 198.000 240.000 -                    438.000

Totaal meerjarige verplichtingen 198.000 240.000 -                        438.000

VPB-plicht Jeugdzorg

Zekerheden:

- het woonhuis gelegen aan de J. van Scorelstraat 34 te Utrecht;

- de woonhuizen gelegen aan de Carl Zellerhof 2, 24, 26 te Utrecht.

Garanties:

Er zijn bankgaranties afgegeven voor een totaal bedrag van € 76.609.
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Ten gunste van de Rabobank is door Stichting De Rading als zekerheid een hypotheek ad € 4.763.000 afgegeven op:

De Stichting heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende contracten en overeenkomsten.

Door de invoering van de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van jeugdzorg/-

hulp aan haar minderjarige inwoners. Hiertoe sluiten gemeenten contracten af met de diverse aanbieders van jeugdzorg/-hulp. Voor de 

jeugdzorginstelling zelf kan de wijziging van subsidiebekostiging (tot 2015) naar bekostiging op contractsbasis (vanaf 2015) - meer dan 

voorheen - tot het risico van (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht leiden. Oorzaak van deze eventuele 

vennootschapsbelastingplicht ligt in het feit dat jeugdzorginstellingen veelal geen beroep meer kunnen doen op de zogenoemde ‘subsidie-

vrijstelling’ in de vennootschapsbelasting, omdat niet meer wordt voldaan aan de bijbehorende voorwaarden. Daardoor wordt aangenomen 

dat de jeugdzorginstellingen (meestentijds stichtingen) in beginsel een onderneming in fiscale zin drijven met (gedeeltelijke) 

vennootschapsbelastingplicht tot gevolg. Eenmaal vennootschapsbelastingplichtig is voor deze instellingen vervolgens van belang of er 

nog andere mogelijkheden c.q. vrijstellingen zijn om (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht te voorkomen. Hierbij valt te denken aan 

de zogenoemde ‘zorgvrijstelling’ in de vennootschapsbelasting. De instelling heeft een analyse gemaakt van de eventuele 

vennootschapsbelastingplicht en is tot de conclusie gekomen dat de belastingplicht, waarbij rekening is gehouden met de resultaten vanaf 

boekjaar 2015, niet van materiële omvang voor de jaarrekening is. Om deze reden is de plicht niet in de balans opgenomen.”
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

PASSIVA

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

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 

looptijd

Soort 

lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2016

Nieuwe 

leningen in 

2017

Aflossing in 

2017

Restschuld 

31 december 

2017

Restschuld 

over 5 jaar

Rest 

looptijd in 

jaren eind 

2017

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing in 

2018

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

Schulden aan kredietinstellingen

Rabobank 8-aug-02 1.350.000 27 jr Hypotheek 0,49% 137.583 0 7.476 130.107 92.183 17 annuïteit 7.511 Zie hieronder

Rabobank 8-aug-02 1.350.000 27 jr Hypotheek 4,60% 91.178 0 17.585 73.593 0 4 annuïteit 18.408 Zie hieronder

Rabobank 8-aug-02 1.350.000 27 jr Hypotheek 5,93% 81.907 0 17.704 64.203 0 4 annuïteit 17.326 Zie hieronder

Totaal schulden uit hoofde van leningen 310.668 0 42.765 267.903 92.183 43.245

Op bovenstaande langlopende leningen is 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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5.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2017

BATEN

9. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

€ € €

16.757.386 16.235.259 16.104.036

Totaal 16.757.386 16.235.259 16.104.036

Toelichting:

10. Subsidies (exclusief WMO en Jeugdwet)

Realisatie Begroting Realisatie

De specificatie is als volgt: 2017 2017 2016

€ € €

11.792 8.000 11.377

214.189 34.400 125.059

Totaal 225.981 42.400 136.436

Toelichting:

11. Overige bedrijfsopbrengsten

Realisatie Begroting Realisatie

De specificatie is als volgt: 2017 2017 2016

€ € €

2.046 0 494

234.770 144.261 605.384

Totaal 236.816 144.261 605.878

Toelichting:
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Opbrengsten Jeugdwet

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS

De opbrengsten Jeugdwet zijn licht hoger uitgevallen dat begroot. Dit komt met name door de verhoging van de productiviteit van 

medewerkers. Daarnaast is de omzet inzake het onderaannemersschap lager uitgevallen dan verwacht. 

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

De overige subsidies zijn hoger uitgevallen dan begroot door een andere verwerkingswijze van diverse subsidies die eerder ook ontvangen 

zijn. Dit betreft onder andere de subsidie voor Pretty Woman van Utrecht Stad (circa € 133.000). De vergelijkende cijfers van 2016 hierop 

aangepast. Daarnaast is er een extra subsidie van Utrecht Stad ontvangen voor specialistische hulp (circa € 40.000). 

In de begroting is geen rekening gehouden met de opbrengsten van diverse trainingen en voorlichtingen. Deze bedragen in 2017 circa € 

52.000. 

Sponsoring

Overige opbrengsten
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5.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2017

LASTEN

12. Personeelskosten

Realisatie Begroting Realisatie

De specificatie is als volgt: 2017 2017 2016

€ € €

Lonen en salarissen 6.520.219 6.675.397 6.901.599

Sociale lasten 1.088.273 1.026.426 1.123.298

Pensioenpremies 632.725 684.284 675.182

Andere personeelskosten:

141.537 104.670 157.226

238.384 118.861 151.686

Subtotaal 8.621.138 8.609.638 9.008.991

Personeel niet in loondienst 516.711 140.828 228.485

Totaal personeelskosten 9.137.849 8.750.466 9.237.476

135 127                   141

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van FTE's 135 127                   141

Toelichting:

13. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Realisatie Begroting Realisatie

De specificatie is als volgt: 2017 2017 2016

€ € €

- materiële vaste activa 200.675 211.341 220.679

Totaal afschrijvingen 200.675 211.341 220.679
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De personeelskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot door de extra inhuur van personeel. De extra inhuur van personeel heeft 

voornamelijk te maken met het op orde krijgen van de bedrijfsvoering en het wegwerken van een administratieve achterstand. Hier was in 

de begroting geen rekening mee gehouden. 

Opleidingskosten

Overige personeelskosten

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):
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5.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2017

LASTEN

14. Overige bedrijfskosten

Realisatie Begroting Realisatie

De specificatie is als volgt: 2017 2017 2016

€ € €

Algemene kosten 1.202.402 1.215.970 1.574.188

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 6.417.150 5.968.403 6.542.351

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 14.188 58.155 18.771

Subtotaal 14.188 58.155 18.771

Huur en leasing 161.628 239.585 217.830

Totaal overige bedrijfskosten 7.795.368 7.482.113 8.353.140

Realisatie Begroting Realisatie

Specificatie van de Algemene kosten 2017 2017 2016

€ € €

Overige huisvestingskosten 114.068 159.078 207.264

Uitbesteding ICT-functie 429.673 441.907 475.006

Kosten van administratieve en registratieve systemen 46.671 70.000 148.023

Communicatiekosten 12.425 5.000 22.059

Kantoorkosten 105.839 169.250 181.236

Zakelijke lasten 60.592 45.720 80.230

Kosten algemeen beheer 185.188 128.606 156.541

Overige algemene kosten 247.946 196.409 303.829

Totaal algemene kosten 1.202.402 1.215.970 1.574.188

Toelichting:

15. Financiële baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

De specificatie is als volgt: 2017 2017 2016

€ € €

309 12.000 5.207

13.024 10.000 16.137

53.448 -                        -                        

Subtotaal financiële baten 66.781 22.000 21.344

Totaal financiële baten en lasten 66.781 22.000 21.344

Toelichting:
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De realisatie van de materiële kosten over 2017 ligt op totaalniveau in lijn met de begroting. Door het afstoten van een verdieping van een 

kantoor zijn de huisvestingskosten gedaald ten opzichte van de begroting. Daarnaast zijn de kosten van algemeen beheer en de overige 

algemene kosten hoger uitgevallen. Dit komt onder andere door het meerwerk van de accountantscontrole 2016 (circa € 20.000) en de 

toename van de kosten voor kwaliteit en innovatie (circa € 30.000). 

Rentebaten

Ontvangen dividenden

De realisatie ligt hoger dan begroot door de verkoop van de ledencertificaten. Dit betrof een koerswinst van circa € 53.000. 

Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten
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5.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2017

OVERIGE TOELICHTINGEN

Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Zie paragraaf  5.1.7 WNT-verantwoording 2017

Honoraria accountant Realisatie Realisatie

2017 2016

€ €

De honoraria van de accountant zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 51.425 47.604

2 Overige controlewerkzaamheden 11.690 15.420

3 Fiscale advisering 0 0

4 Niet-controlediensten 28.589 0

Totaal honoraria accountant 91.704 63.024

Transacties met verbonden partijen

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

en leidinggevende functionarissen.



bedragen x € 1 Renate de Vries

Functiegegevens Bestuurder

Aanvang⁵ en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/12

Deeltijdfactor in fte⁶ 1,0

Gewezen topfunctionaris?⁷ nee

(Fictieve) dienstbetrekking?⁸ nee

 

Bezoldiging

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen⁹
138.030                            

Beloningen betaalbaar op termijn⁹ 11.829                              

Subtotaal 149.859                            

Individueel toepasselijke

bezoldigingsmaximum¹⁰
121.000                            

 -/- Onverschuldigd betaald bedrag¹¹ N.v.t

Totale bezoldiging 149.859                          

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan

Omdat er sprake is van 

overgangsrecht, wordt de 

bezoldiging per 1-1-2018 

afgebouwd (2018: 25% van 

het verschil tot WNT 1; 

2019 33% van het verschil 

tot WNT 1; 2020 50% van 

het verschil tot WNT 1).

Gegevens 2016¹²

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 - 31/12

Deeltijdfactor 2016 in fte 1,0

Beloning plus belastbare

onkostenvergoeding
137.549,00                       

Beloningen betaalbaar op termijn 10.062,00                         

Totale bezoldiging 2016 147.611,00                     

bedragen x € 1 Wim Schreuders Jos Baecke Astrid van Straten-Hagen Jannette Booij Olga Modderkolk Coskun Coruz

Functiegegevens² Voorzitter Vice-voorzitter Lid Lid Lid Lid

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

Bezoldiging

Bezoldiging³  €                           10.000  €                             8.000  €                            8.000  €                              6.750  €                    6.187  €                               6.750 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum⁴ 18.150                              12.100                              12.100                             12.100                               12.100                     12.100                                

-/- Onverschuldigd betaald bedrag⁵ -                                   -                                   -                                   -                                     -                          -                                     

Totale bezoldiging 10.000                            8.000                               8.000                              6.750                                6.187                      6.750                                 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 -31/12 1/1 -31/12 1/2 - 31/12 1/2 - 31/12 1/1 -31/12 1/1 -31/12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                8.150                                 6.800                                5.041                                  5.041                        5.500                                   5.500 

Beloningen betaalbaar op termijn                                        -                                        -                                       -                                         -                               -                                          - 

Totale bezoldiging 2016                               8.150                                6.800                               5.041                                 5.041                       5.500                                  5.500 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

WNT-VERANTWOORDING 2017 Stichting De Rading

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting De Rading.

Het voor Stichting De Rading toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 121.000 en is gebaserd op het WNT-maximum voor de 

zorg, totaalscore 8 en klasse II. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking ³ en leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e  maand van de functievervulling



Stichting De Rading

OVERIGE TOELICHTINGEN OP DE JAARREKENING

5.1.8 VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING

De raad van bestuur van Stichting De Rading heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld in de vergadering

van 14 mei 2018.

De raad van toezicht van de Stichting De Rading heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering 

van 14 mei 2018.

5.1.9 RESULTAATBESTEMMING

Voorgesteld wordt om het resultaat te verdelen in overeenstemming met de resultaatverdeling onder aan

paragraaf 5.1.2.

5.1.10 ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

Raad van Bestuur Raad van Toezicht

W.G. W.G.

Renate de Vries Wim Schreuders

W.G.

Jos Baecke

W.G.

Jannette Booij

W.G.

Astrid van Straten-Hagen

W.G.

Coskun Cörüz
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5.2  OVERIGE GEGEVENS
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 STATUTAIRE REGELING RESULTAATBESTEMMING

5.2.2 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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In de statuten is geen artikel opgenomen over de resultaatbestemming.


