
Jaardocument 2021

Stichting Reade



Stichting Reade

INHOUDSOPGAVE Pagina

1 Jaarrekening 2021

1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2021 4

1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2021 5

1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021 6

1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 7

1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2021 19

1.6 Mutatieoverzicht immateriële vaste activa 27

1.7 Mutatieoverzicht materiële vaste activa 28

1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2021 29

1.9 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2021 30

1.10 Enkelvoudige balans per 31 december 2021 37

1.11 Enkelvoudige resultatenrekening over 2021 38

1.12 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling enkelvoudige jaarrekening 39

1.13 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2021 40

1.14 Enkelvoudig mutatieoverzicht financiële vaste activa 45

1.15 Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa 46

1.16 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2021 47

2 Overige gegevens

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming 52

2.2 Nevenvestigingen 52

2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 52

Bijlage:

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de 

periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)

2



Stichting Reade

1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

3



Stichting Reade

1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 403.249 172.484

Materiële vaste activa 2 14.300.674 13.951.278

Totaal vaste activa 14.703.923 14.123.762

Vlottende activa

Voorraden 3 176.454 253.474

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 4 1.427.635 455.615

 DBC-zorgproducten

Debiteuren en overige vorderingen 5 24.926.130 19.304.128

Liquide middelen 6 3.234.788 4.388.411

Totaal vlottende activa 29.765.006 24.401.629

Totaal activa 44.468.929 38.525.391

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €

PASSIVA

Groepsvermogen 7

Bestemmingsreserves 318.386 470.476

Algemene en overige reserves 18.595.934 16.702.874

Totaal groepsvermogen 18.914.320 17.173.350

Voorzieningen 8 709.667 902.400

Langlopende schulden (nog voor meer 9 3.515.176 3.901.375

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 4 0 0

 DBC-zorgproducten

Overige kortlopende schulden 10 21.329.765 16.548.266

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 21.329.765 16.548.266

Totaal passiva 44.468.929 38.525.391
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1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref. 2021 2020

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 13 59.832.451 56.594.213

Subsidies 14 2.098.046 2.336.749

Overige bedrijfsopbrengsten 15 4.877.294 5.153.656

Som der bedrijfsopbrengsten 66.807.791 64.084.618

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 45.738.380 45.783.068

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 17 2.342.093 2.251.615

Overige bedrijfskosten 18 16.835.166 15.461.986

Som der bedrijfslasten 64.915.638 63.496.669

BEDRIJFSRESULTAAT 1.892.153 587.949

Financiële baten en lasten 19 -151.183 -174.865

RESULTAAT BOEKJAAR 1.740.970 413.084

Vennootschapsbelasting -                      -                      

RESULTAAT NA BELASTING 1.740.970 413.084

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020

€ €

Resultaat boekjaar 1.740.970 413.084

Vrijval/dotatie bestemmingsreserve -152.090 -258.937

Toevoeging algemene en overige reserves 1.893.060 672.021
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1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

Ref. 2021 2020

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.892.153 587.949

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 17 2.342.093 2.251.615

- mutaties voorzieningen 8 -192.733 -245.980

2.149.360 2.005.635

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 3 77.020 188.122

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 

DBC-zorgproducten 4 -972.020 -821.299

- vorderingen 5 -5.622.001 -6.429.164

- kortlopende schulden (excl. aflverpl langl leningen, 

overloop rente) 10 6.266.803 1.214.834

-250.198 -5.847.507

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.791.315 -3.253.923

Betaalde interest 19 -151.183 -174.865

Vennootschapsbelasting -                 0

-151.183 -174.865

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 3.640.132 -3.428.788

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 2 -2.536.450 -2.288.729

Investeringen immateriële vaste activa 1 -385.804 -154.034

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.922.254 -2.442.763

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 9 -1.871.501 -722.909

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.871.501 -722.909

Mutatie geldmiddelen -1.153.623 -6.594.460

Stand geldmiddelen per 1 januari 6 4.388.411 10.982.871

Stand geldmiddelen per 31 december 6 3.234.788 4.388.411

Mutatie geldmiddelen -1.153.623 -6.594.460

Toelichting:

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

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

jaar.

Zorginstelling Reade is statutair (en feitelijk) gevestigd te Amsterdam, op het adres Overtoom 283, en is 

geregistreerd onder KvK-nummer 34321379. 

De belangrijkste activiteiten zijn het verlenen van medisch specialistisch zorg en uitvoeren van 

patientgebonden wetenschappelijk onderzoek op het gebied van reumatologie en revalidatie.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot 

de groep behoren, te weten: Apotheek Reade BV, Reade Research BV en Sereva BV. Transacties 

tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geelimineerd. Reade heeft in alle genoemde 

bv's een 100 procent deelneming. Andere aandeelhouders zijn er niet. Het personeel van Apotheek bv 

en Sereva bv wordt door Reade gedetacheerd. Personeel van Reade Research BV is niet 

gedetacheerd maar heeft een directe arbeidsrelatie met Reade Research BV.

Op grond van artikel 7, lid 5 en 6 van de Regeling verslaggeving WTZi is Stichting Reade Foundation 

buiten de consolidatie gebleven.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 

december 2021.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de de Regeling verslaggeving WTZi (RvW)/ 

Regeling Jeugdwet en daarmee de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving hoofdstuk 655 Zorginstellingen.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn 

gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Covid-19 heeft in 2020 en 2021 grote impact gehad op onze patiënten, medewerkers en bedrijfsvoering 

en dat zal komende periode ook zo zijn. Ten aanzien van de financiële continuïteit zijn de 

onzekerheden echter beperkt. Net als voor 2021 zijn voor 2022 met de Minister van VWS en de 

zorgverzekeraars via de zorgcontractering, de CB-regeling en de hardheidsclausule passende 

financiële afspraken gemaakt met daarin opgenomen een financieel vangnet. De zorgverzekeraars en 

ziekenhuizen hebben daarnaast afgesproken dat zij steeds een zo goed mogelijke balans blijven 

zoeken tussen zorg voor COVID-19 patiënten en de reguliere zorg. Deze afspraken garanderen in 

beginsel dat ziekenhuizen, umc’s en revalidatiecentra sec, als gevolg van COVID-19, niet in de rode 

cijfers komen. In de praktijk zal dit globaal neerkomen op de verwachting van een beperkte 

bandbreedte tussen een ‘nihil’ resultaat en een in lichte mate positief resultaat voor 2022. Deze 

afspraken waren door de inspanningen van alle partijen in 2022 geformaliseerd.   

Als wij onze eigen financiële positie en vooruitzichten in ogenschouw nemen, en daarbij rekening 

houden met de hierboven genoemde afspraken en toezeggingen, is er geen sprake van materiële 

onzekerheid die ernstige twijfel kan doen rijzen of Reade haar activiteiten voort kan zetten en is 

derhalve de jaarrekening 2021 opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling .
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Oordelen en schattingen

Specifieke schattingen

Consolidatie

De volgende stichtingen en vennootschappen zijn meegenomen in de consolidatie van Reade:

* Reade Research B.V. te Amsterdam

* Apotheek Reade B.V. te Amsterdam

* Sereva B.V. te Amsterdam

Verbonden rechtspersonen

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van gemaakte afspraken en opgestelde regelingen in 

het kader van COVID-19, zoals de CB-regeling (continuïteitsbijdrage) en de hardheidsclausule, de 

Regeling Zorgbonus COVID-19 en de Subsidieregeling opschaling curatieve zorg COVID-19. De 

beoogde doelstellingen en de strekking voor al deze regelingen zijn helder. Echter, de nadere 

uitwerking en wijze van verantwoording en beschikking is op dit moment nog niet voor alle regelingen 

geconcretiseerd. Eventuele onzekerheden in dat kader zijn in de jaarrekening verwerkt en toegelicht, 

gelijk aan de verwerking en toelichting van reguliere schattingen die normaliter worden gemaakt bij het 

opstellen van de jaarrekening. 

Ziekenhuizen, umc’s en revalidatiecentra maken jaarlijks een schatting om reguliere zorgcontracten met 

zorgverzekeraars op schadelastjaar te vertalen naar boekjaren. Deze schatting is in belangrijke mate 

gebaseerd op ervaringscijfers. Ook ten aanzien van de CB-regeling geldt dat een vertaling van 

schadelastjaar naar boekjaar dient plaats te vinden. In de jaarrekening 2021 heeft de toerekening van 

deze regelingen van schadelastjaar naar boekjaar, mits materieel en representatief, plaatsgevonden 

conform het in 2020 gerealiseerde toerekeningspercentage. In 2021 heeft Reade geen gebruik gemaakt 

van de vangnetregeling. 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 

afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 

voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de 

schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor 

het weergeven van de financiële positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen:

In de geconsolideerde jaarrekening van Reade zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep 

behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende zeggenschap kan worden 

uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is 

opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Reade. 

Gegevens van geconsolideerde maatschappijen die andere grondslagen hanteren, zijn omgerekend 

naar de grondslagen van de rechtspersoon.

Op grond van artikel 7, lid 5 en 6, van der Regeling verslaggeving WTZI is Stichting Reade Foundation 

buiten de consolidatiekring van Reade gebleven. 

Stichting Reade Foundation heeft ten doel de behartiging  van de belangen van de te Amsterdam 

gevestigde Stichting Reade, alsmede haar patiënten voor zover het voorzieningen, activiteiten, 

projecten en evenementen betreft die niet kunnen worden bekostigd uit het reguliere budget van 

Stichting Reade. Stichting Reade Foundation staat ingeschreven onder KvK-nummer 72083522. Het 

vermogen ultimo 2021 bedraagt € 2.854.355, het resultaat over 2021 is € 92.578. 

Genoemde stichting heeft een eigen bestuur waarin het bestuur van Reade deelneemt.
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1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Immateriële en materiële vaste activa

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte 

economische levensduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Investeringen 2020 

worden afgeschreven vanaf medio 2020; investeringen voor 2015 vanaf begin van het jaar van 

ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op 

materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Grond (opstallen) en terreinen: 0% of 5%

• Bedrijfsgebouwen: 2%

• Instandhouding: 10%.

• Machines en installaties: 10%.

• Inventaris en andere vaste bedrijfsmiddelen: 10% of  20%. 

• Hard- en software: 33,33 % 

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders 

vermeld in de verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en 

kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen naar de instelling zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan 

de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de 

balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 

gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de 

omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden 

vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet 

aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans 

opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet 

leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de 

verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij 

de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt 

uitgegaan van de economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen 

voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich 

voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat 

alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met 

betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de 

transactie worden in dat geval direct in de resultatenrekening opgenomen, rekening houdend met 

eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de 

weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de 

rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Reade.
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Financiële vaste activa

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in 

de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

De rentekosten over de bouwkosten locatie OVT zijn geactiveerd en worden in 40 jaar afgeschreven.

Groot onderhoud:

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden geactiveerd en afgeschreven gedurende de verwachte 

economische levensduur.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan 

worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van 

betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of 

meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die 

gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn 

voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de 

desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de 

nettovermogenswaarde negatief is, waarbij ook leningen van deze deelneming worden betrokken (netto-

investering), wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan 

worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame 

waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten 

laste van de resultatenrekening.

De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden initieel opgenomen tegen reële waarde.

De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële 

Instrumenten.

Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten 

worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet 

van de desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële 

baten en lasten.
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Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Bedrijfswaarde

Vervreemding van vaste activa

Voorraden

Financiële instrumenten

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Reade heeft geen financiële 

instrumenten in de vorm van in contracten besloten afgeleide financiele instrumenten (derivaten).

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op 

basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

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

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.

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

onder kortlopende schulden.

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van FIFO-methode of tegen lagere 

opbrengstwaarde.

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen 

wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van 

een actief niet terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 

waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de 

opbrengstwaarde. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de 

boekwaarde van een actief te vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de 

geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal 

genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de 

toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil 

tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 

De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke 

nodig zijn om de verkoop te realiseren.

Reade heeft de bedrijfswaarde berekend en komt uit op een waarde die ruim hoger is dan de 

boekwaarde van het onroerend goed. Als kasstroomgenererende eenheid is gekozen voor de gehele 

instelling. In de berekening zijn onder meer de volgende variabelen meegenomen: verwachte 

marktontwikkelingen en zorgactiviteiten, prijs- en plafondeffecten, een jaarlijkse efficiency verbetering 

en een jaarlijks positief exploitatieresultaat op basis van meerjarenbegroting. Er is gerekend met een 

disconteringsvoet van 3%. Omdat de berekende bedrijfswaarde hoger is dan de boekwaarde is in de 

jaarrekening 2021 geen afwaardering doorgevoerd.
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Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

Vorderingen

Effecten 

Liquide middelen

Eigen vermogen

Kapitaal

Bestemmingsreserves

Algemene en overige reserves

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de instelling een 

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

Onder Algemene en overige reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de 

bevoegde organen binnen de statutaire doelstellingen van de instelling vrij kunnen beschikken.

Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de 

instelling, worden gerubriceerd als financiële vaste activa. 

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal, Algemene en overige 

reserves, Bestemmingsreserves.

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de 

opbrengstwaarde per 31 december 2021 van de reeds uitgevoerde verrichtingen tot op dat moment. De 

productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de 

DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die 

ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. De verwachte overschrijdingen van enkele 

plafondafspraken met verzekeraars zijn afzonderlijk opgenomen onder de overige schulden.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door 

toepassing van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie 

in de resultatenrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde 

kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk 

aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte 

oninbaarheid. Voor vorderingen ouder dan een jaar is het volledige bedrag als voorziening opgenomen.

Effecten die deel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen reële waarde (beurswaarde 

per balansdatum) waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in de 

resultatenrekening worden verantwoord. Effecten die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille 

worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs of reële waarde. De transactiekosten zijn verwerkt 

in de resultatenrekening OF in de eerste waardering.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter 

dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de 

nominale waarde.

Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de Stichting ingebracht kapitaal.
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Voorzieningen (algemeen)

Schulden

Voorziening langdurig zieken

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 (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het komend 

jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

De voorziening langdurig zieken dient ter dekking van de doorbetalingsverplichting bij langdurige ziekte 

waarvan wordt verwacht dat zij niet (geheel) terugkeren in het arbeidsproces en is bepaald aan de hand 

van een zo goed mogelijke schatting op indiviueel niveau. 

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 de beste schatting van de bedragen 

die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar 

verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans 

opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling 

van de verplichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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 duur dienstverband. De gehanteerde 

disconteringsvoet bedraagt 0,25%.

Voorziening jubileumverplichtingen
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1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personele kosten

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 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.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening verantwoord in de periode 

waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de 

balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het 

meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het 

personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte 

lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge 

van gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan 

op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. 

Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de 

periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen 

worden ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening gebracht.
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Pensioenen

Stichting Reade 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 Reade. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar 

personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Reade 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' beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de 

laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder 

sterk schommelen. Eind 2021 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 99,7% en de actuele dekkingsgraad 

106,6%. De actuele dekkingsgraad van PFZW lag op 31 december boven de kritische grens van 90% 

vastgesteld door minister Koolmees in november 2019. Als dit zo blijft in 2022 dan hoeft PFZW de 

pensioenen in 2022 niet te verlagen. Als de beleidsdekkingsgraad boven de grens van 105% komt dan 

ontstaat mogelijk ruimte om de pensioenen enigszins te verhogen. De financiële markten eindigden het 

jaar 2021 positief maar onzekerheden rond de gevolgen van het corona virus en de oorlog in Oekraine 

leidt tot een oplopende rente en onrust op de financiële markten. Door de stijgende rente is de 

dekkingsgraag in het 1e kwartaal van 2022 verder gestegen tot 110%. Stichting Reade 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 Reade heeft daarom alleen de 

verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Ontslagvergoedingen

Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het 

dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de 

instelling zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. 

Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding 

opgenomen in een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. 

Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de 

ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt 

waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. 

Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen 

die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling 

in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode 

waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de 

toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op 

balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te 

verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde 

verplichting betreft de beste schatting  van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende 

verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken 

met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van 

verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening gebracht.
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Financiële baten en lasten

Subsidies

Subsidies 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.

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) 

en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder 

opgenomen het aandeel van de stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde 

gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van 

betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van 

financiële vaste activa en effecten.
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1.4.4 Grondslagen van segmentering

1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

1.4.8 Toelichting onzekerheden als gevolg van sectorontwikkelingen 2021

Handreiking omzetverantwoording: systeemcomplexiteit leidt tot generieke onzekerheden

De landelijke onzekerheden waarmee instellingen voor medisch specialistische zorg (ziekenhuizen, 

UMC’s en ZBC’s) in de omzetverantwoording werden geconfrontreerd zijn na 2015 aanzienlijk 

afgenomen, mede door de afwikkeling van FB, de toegenomen duidelijkheid over de registratieregels, 

de verkorting van de maximale duur van DBC's en het aanvullende omzetonderzoek. 

Bij de omzetbepaling van de DBC zorgproducten en overige zorgproducten heeft Stichting Reade de 

grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd zoals opgenomen in paragraaf 1.4 van 

deze jaarrekening.

Evenals in voorgaande jaren is in de jaarrekening afgezien van aanvullende segmenteerde informatie 

naar operationele segementen. In voorgaande jaren werd een indeling in administratieve niet 

operationele segmenten aangehouden, deze is komen te vervallen. 

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.

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de 

wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

Inleiding

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft 

op de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat 

betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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Definitieve schadelastafrekening per zorgverzekeraar

De overschrijdingen van plafondafspraken en onderschrijdingen van voorgaande schadelastjaren zijn 

verantwoord onder de kortlopende schulden respectievelijk de overige vorderingen. Deze wijze van 

verantwoorden is gehanteerd doordat zorgverzekeraars veelal de overschrijdingen afrekenen na afloop 

en uitloop van het schadelastjaar.

De Raad van Bestuur heeft ten behoeve van de bepaling van het resultaat en de financiële positie de 

best mogelijke schattingen gemaakt op basis van de beschikbare informatie, onder andere met 

betrekking tot bovenstaande aspecten van de omzetverantwoording. De Raad van Bestuur is van 

mening dat, met voornoemde toelichting, de jaarrekening het vereiste inzicht geeft in het resultaat en de 

financiële positie van Stichting Reade op basis van de ons nu bekende feiten en omstandigheden.

Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar

De revalidatiesector waar Stichting Reade deel van uitmaakt heeft evenals voorgaande jaren niet 

deelgenomen aan het zelfonderzoek. Ook zal Stichting Reade niet deelnemen aan het zelfonderzoek 

2021 en is hiertoe ook niet verplicht. Wel heeft Stichting Reade zelfstandig steekproeven uitgevoerd om 

de juistheid van de productiedeclaratie te toetsen. De uitkomsten van de steekproeven hierover met de 

zorgverzekeraars zijn, voor zover noodzakelijk verwerkt in deze jaarrekening.

Doelmatigheidscontroles over 2021 zullen door de zorgverzekeraars nog uitgevoerd worden. Stichting 

Reade gaat er van uit dat dit geen financieel effect met terugwerkende kracht heeft. De NZa heeft in het 

landelijk overleg echter niet bevestigd dat dit een terechte aanname is, dus deze onzekerheid blijft 

vooralsnog bestaan. Privaatrechtelijk heeft Stichting Reade geen afspraken terzake gemaakt met 

verzekeraars.

De uit de genoemde werkzaamheden en controles voortvloeiende beste inschatting van het financieel 

effect op de omzet en daarmee samenhangende posten is verwerkt in deze jaarrekening.

Stichting Reade heeft met de zorgverzekeraars voor 2021 schadelastafspraken op basis van plafond- 

en tariefsafspraken gemaakt. Toerekening van de schadelastafspraken aan het boekjaar 2021 heeft 

plaatsgevonden op basis van een beste schatting van het voortgangspercentage ultimo 2021 in lijn met 

de Handreiking omzetverantwoording en rekening houdend met de verwachte effecten van materiële 

controles. Deze correcties zijn evenals voorgaande jaren verantwoord als vordering dan wel 

kortlopende schuld.

De uiteindelijke uitkomsten zullen later blijken uit de afrekeningen met zorgverzekeraars. In deze 

jaarrekening is de beste inschatting van het financieel effect op de omzet en daarmee samenhangende 

posten verwerkt.

Rechtmatigheidscontroles MSZ 2021

Conclusie Raad van Bestuur
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1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom 403.249 172.484

Totaal immateriële vaste activa 403.249 172.484

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 172.484 142.229

Bij: investeringen 385.804 154.034

Af: afschrijvingen 155.039 123.779

Boekwaarde per 31 december 403.249 172.484

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 11.588.027 11.105.678

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 2.712.647 2.845.600

Totaal materiële vaste activa 14.300.674 13.951.278

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 13.951.278 13.790.385

Bij: investeringen 2.536.450 2.288.729

Af: afschrijvingen 2.187.054 2.127.836

Boekwaarde per 31 december 14.300.674 13.951.278

Toelichting:

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het 

overzicht van de langlopende leningen in bijlage 1.8. Op de grond van de locatie Jan van Breemenstraat berust erfpacht, de 

gemeente Amsterdam is juridisch eigenaar van deze grond.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 1.6.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 1.7.
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3. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Medicijnen 137.316 193.610

Centraal Magazijn 35.583 52.848

Voedingsmiddelen 3.554 7.016

Emballage 0 0

Totaal voorraden 176.454 253.474

Toelichting:

4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten gereguleerd segment 9.165.225 8.193.205

Af: ontvangen voorschotten -7.737.590 -7.737.590

Af: voorziening onderhanden werk 0 0

Totaal onderhanden werk 1.427.635 455.615

De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten

Gerealiseer-

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten de kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-21

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

DBC's Reuma   2.183.767 0 1.843.610 340.157

DBC's Revalidatie   6.981.458 0 5.893.980 1.087.478

Totaal (onderhanden werk) 9.165.225 0 7.737.590 1.427.635

31-dec-21 31-dec-20

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- Vlottende activa 1.427.635 455.615

- Kortlopende schulden

Toelichting:

Op de voorraden is pandrecht gevestigd als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt 

verwezen naar het overzicht van de langlopende leningen in bijlage 1.8.

Ultimo 2021 is de voorziening voor incourante voorraden nihil.

Per balansdatum hebben er geen vooruitbetalingen op de voorraden plaatsgehad.

De voorschotbedragen per ultimo 2021 zijn het gevolg van specifiek daarover gemaakte afspraken in de 

contractonderhandelingen prestatiebekostiging met zorgverzekeraars. De voorschotbedragen worden periodiek herrijkt tot een 

niveau van het uitstaande onderhanden werk. Ultimo 2021 zijn de ontvangen reguliere voorschotten volledig in mindering 

gebracht op het onderhanden werk. De extra ontvangen voorschotbedragen in 2021 uit hoofde van de uitgestelde facturatie 2021 

is in mindering gebracht op de nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten welke is opgenomen onder de overige 

vorderingen.
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5. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 19.950.458 11.469.596

Vorderingen op debiteuren 2.797.095 3.568.688

Vooruitbetaalde bedragen 604.516 675.561

Vordering op verzekeraars 0 2.046.917

Nog te ontvangen bedragen 1.498.393 1.456.461

Afdracht VPB 10.905 15.041

Overige overlopende activa 64.763 71.865

Totaal debiteuren en overige vorderingen 24.926.130 19.304.128

Toelichting:

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Bankrekeningen 3.230.338 4.370.575

Kassen 5.605 16.124

Gelden onderweg -1.155 1.712

Totaal liquide middelen 3.234.788 4.388.411

Toelichting:

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 10.837 ('20 € 45.305).

Ten behoeve van kortlopende schulden aan kredietinstellingen en langlopende schulden aan banken zijn alle vorderingen 

verpand.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Stichting Reade.

Een bedrag van € 107.000 ('20 € 360.000) is opgenomen onder de nog te ontvangen bedragen in verband met de verwachte 

transitievergoedingen die voor een deel gecompenseerd worden door het UWV. Dit betreft een compensatie die met ingang van 

2019 wordt verleend.
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1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA

7. Groepsvermogen

Het verloopoverzicht is als volgt weer te geven: 2021 2020

Saldo per 1 januari 17.173.350 16.760.266

Resultaatbestemming 1.740.970 413.084

Saldo per 31 december 18.914.320 17.173.350

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Kapitaal -                       -                       

Bestemmingsreserves 318.386 470.476

Algemene en overige reserves 18.595.934 16.702.874

Totaal groepsvermogen 18.914.320 17.173.350

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

 

Projecten structurele verbetering reumazorg 414.139 -116.599 -                       297.540

Projecten structurele verbetering revalidatiezorg 3.977 0 -                       3.977

Overige projecten 52.360 -35.491 -                       16.869

Totaal bestemmingsreserves 470.476 -152.090 -                       318.386

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020

€ € € €

 

Projecten structurele verbetering reumazorg 686.893 -272.754 -                       414.139

Projecten structurele verbetering revalidatiezorg 3.977 0 -                       3.977

Overige projecten 38.543 13.817 -                       52.360

Totaal bestemmingsreserves 729.413 -258.937 -                       470.476

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 16.196.968 2.308.459 -                       18.505.427

Algemene reserve 505.907 -415.399 -                       90.507

Totaal algemene en overige reserves 16.702.874 1.893.060 -                       18.595.934

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 15.374.453 822.515 -                       16.196.968

Algemene reserve 656.401 -150.494 -                       505.907

Totaal algemene en overige reserves 16.030.854 672.020 -                       16.702.874
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Toelichting:

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

31-dec-2021 31-dec-2020

€ €

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling 1.740.970 413.084

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als

 onderdeel van het groepsvermogen -                       -                       

Totaalresultaat van de instelling 1.740.970 413.084

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 31-dec-2021

€ € € € €

Voorziening langdurig zieken 520.400 325.290 235.416 242.607 367.667

Voorziening jubilea 382.000 8.311 48.311 342.000

Totaal voorzieningen 902.400 333.601 283.727 242.607 709.667

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

31-dec-2021

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 288.452

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 421.215

hiervan > 5 jaar 198.000

Toelichting per categorie voorziening:

9. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Schulden aan banken 3.515.176 3.901.375

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 3.515.176 3.901.375

Het verloop is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ €

Stand per 1 januari 5.772.875 6.495.784

Bij: nieuwe leningen -                       -                       

Af: aflossingen 1.871.501 722.909

Stand per 31 december  3.901.374 5.772.875

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 386.198 1.871.500

Stand langlopende schulden per 31 december 3.515.176 3.901.375

In de voorziening jubilea zijn ook de pensioengratificaties opgenomen.

Binnen de divisies reumatologie en revalidatie is een bestemmingsreserve gevormd voor projecten die de reuma- en 

revalidatiezorg van Reade verder structureel verbeteren. De omvang van deze bestemmingsreserve is ultimo 2021 € 318.386. 

De projecten zijn door de Raad van Bestuur vastgesteld in 2016, 2017, 2019 en 2020. De besteding van deze 

bestemmingsreserve is beperkt tot de toegekende projecten.
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Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 386.198 1.871.500

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 3.515.176 3.901.375

hiervan > 5 jaar 1.970.384 2.356.582

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

10. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Crediteuren 2.918.192 3.173.233

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.942.373 2.409.218

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 386.197 1.871.499

Schulden terzake pensioenen 194.272 199.913

Nog te betalen salarissen 48.881 40.858

Vooruitontvangen bedragen 1.133.184 1.217.781

Reservering vakantiegeld 1.521.095 1.493.445

Reservering vakantiedagen 724.649 340.391

Reservering PLB uren 3.718.000 3.722.000

Overloop rente 3.206 13.580

Afdracht BTW 66.100 51.375

Afdracht VPB 0 0

Schuld aan zorgverzekeraars 6.634.308 0

Overige overlopende passiva 2.039.309 2.014.971

Totaal overige kortlopende schulden 21.329.765 16.548.266

Toelichting:

Alle langlopende leningen zijn onder borging van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) afgesloten dan wel

hergefinancierd.

De reservering persoonlijk levensfasebudget (PLB)  betreft een uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van  gespaarde 

rechten op later verlof. Het persoonlijk budget levensfase is te kwalificeren als een beloning met opbouw van rechten. De 

reservering betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren PLB-uren. De berekening is onder meer gebaseerd op 

de CAO-bepalingen en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0,25%. In de reservering zijn alle opgebouwde PLB-

uren opgenomen.

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2021 EUR 5,6 miljoen en de rente EURIBOR 

plus 1,85%.

De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING N.V. en luiden als volgt:

• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;

• pandrecht op de vorderingen en voorraden;

• pandrecht op de machines en installaties.
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11. Financiële instrumenten

12. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Fiscale eenheid

90%-criterium rond de VPB

De jaarlijkse erfpachtcanon van het onroerend goed Jan van Breemenstraat bedraagt € 15.708. Het pandrecht is ingegaan op 1 

oktober 1964 en loopt tot en met 30 september 2039.

Algemeen

Reade 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.

Reade handelt niet in 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 instelling 

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.

Kredietrisico

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 60% geconcentreerd bij 5 groepen verzekeraars. Het 

maximale bedrag aan kredietrisico bedraagt € 5,6 miljoen. 

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.

Door de regeling dure geneesmiddelen zijn de (omzet)cijfers van veel instellingen, waaronder Reade drastisch gewijgd. Voor 

instellingen die voor het 90%-criterium de omzet als referentiecirterium hanteren, kan dit een verlies van de zorgvrijstelling 

inhouden. In dit kader beraden het Ministerie van Financien en VWS zich nog op dit vraagstuk. De huidige signalen van het 

Ministerie van Financien en VWS duiden er op dat verlies van de zorgvrijstelling niet met de regeling beoogd is en zelfs als 

ongewenst wordt bestempeld. Tot op heden is door beide ministeries op dit punt echter nog geen duidelijkheid verschaft.Omdat 

Reade de fte's als refentiecriterium hanteert, heeft Reade het standpunt dat de regeling dure geneesmiddelen niet tot een 

wijziging van de VPB-positie ten opzicht van de voorgaande jaren zou moeten leiden. Ultimo 2021 werd door Reade vastgesteld 

dat het aantal fte's binnen de van toepassing zijnde grenzen blijft.

Alle langlopende leningen zijn onder borging van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) afgesloten dan wel 

geherfinancierd. Onderdeel van de borging is een obligo van 3% van de ultimo boekjaar uitstaande geborgde leningen. Per 31 

december 2021 bedraagt deze obligo € 117.041 (2020: € 173.186).

Stichting Reade heeft een hypotheek ter zekerheid van financiering gegeven aan de ING bank, hiervoor dient het onroerend 

goed van Reade als onderpand.

Per 1 oktober 2021 heeft Reade een overeenkomst voor 5 jaar afgesloten voor de uitbesteding van de voedingsactiviteiten. De 

jaarlijkse contractuele verplichting bedraagt € 858.262.

Voor het gebruik van de kopieerapparaten is per 1 februari 2019 een contract afgesloten met Konica voor een periode van 60 

mnd. De contractuele huurverplichting bedraagt in totaal € 72.534 per jaar.

Stichting Reade verhuurt een gedeelte van zowel het gebouw aan de Jan van Breemenstraat als de Overtoom aan een externe 

partij. De huurovereenkomst op de Jan van Breemenstraat loopt tot 1 september 2022 met optie voor jaarlijkse verlenging, de 

huuropbrengst bedraagt € 216.029 per jaar. De huurovereenkomst op de Overtoom loopt tot 1 september 2022 met optie 

verlenging van 5 jaar, de huuropbrengst bedraagt € 128.132 per jaar.

Stichting Reade maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid omzetbelasting met de volgende instellingen:

- Apotheek BV

- Sereva BV

en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de fiscale eenheid. Ultimo 2021 bedragen de schulden van de 

fiscale eenheid € 41.581.
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Macro beheersinstrument

Het macrobeheersinstrument (MBI) wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug 

te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg. Het MBI is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel 

instellingen voor medisch specialistische zorg. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve een mbi-

omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is 

van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de 

Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk voor 1 december van het opvolgend jaar is 

gecommuniceerd. 

Voor 2021 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op € 24,9 miljard. 

Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2020. Stichting 

Reade is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting 

en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht.
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1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Kosten van

concessies,

Kosten op- vergunningen Kosten van Vooruitbe-

richting en en rechten van goodwill die talingen op

uitgifte van Kosten van intellectuele van derden is immateriële Totaal

aandelen ontwikkeling eigendom verkregen activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde -                         -                         533.904               -                             -                        533.904         

- cumulatieve afschrijvingen -                         -                         361.420               -                             -                        361.420         

  

Boekwaarde per 1 januari 2021 -                         -                         172.484               -                             -                        172.484         

Mutaties in het boekjaar

- investeringen -                         -                         385.804               -                             -                        385.804         

- afschrijvingen -                         -                         155.039               -                             -                        155.039         

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde -                         -                         171.104               -                             -                        171.104         

  .cumulatieve herwaarderingen -                         -                         -                           -                             -                        -                     

  .cumulatieve afschrijvingen -                         -                         171.104               -                             -                        171.104         

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -                         -                         230.765               -                             -                        230.765         

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde -                         -                         748.604               -                             -                        748.604         

- cumulatieve herwaarderingen -                         -                         -                           -                             -                        -                     

- cumulatieve afschrijvingen -                         -                         345.355               -                             -                        345.355         

Boekwaarde per 31 december 2021 -                         -                         403.249               -                             -                        403.249         

Afschrijvingspercentage    33,0%    
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1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde 40.131.596        5.431.999          6.505.072            -                             -                        52.068.667    

- cumulatieve afschrijvingen 29.025.918        5.431.999          3.659.472            -                             -                        38.117.389    

 

Boekwaarde per 1 januari 2021 11.105.678        -                         2.845.600            -                             -                        13.951.278    

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 1.809.713          -                         726.737               -                             -                        2.536.450      

- afschrijvingen 1.327.364          -                         859.690               -                             -                        2.187.054      

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 273.577             -                         1.038.318            -                             -                        1.311.895      

  .cumulatieve herwaarderingen -                         -                         -                           -                             -                        -                     

  .cumulatieve afschrijvingen 273.577             -                         1.038.318            -                             -                        1.311.895      

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 482.349             -                         -132.953              -                             -                        349.396         

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 41.667.732        5.431.999          6.193.491            -                             -                        53.293.222    

- cumulatieve herwaarderingen -                         -                         -                           -                             -                        -                     

- cumulatieve afschrijvingen 30.079.705        5.431.999          3.480.844            -                             -                        38.992.548    

Boekwaarde per 31 december 2021 11.588.027        -                         2.712.647            -                             -                        14.300.674    

Afschrijvingspercentage 0-10% 10,0% 10-33%    
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BIJLAGE

1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2021

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2020

Nieuwe 

leningen in 

2021

Aflossing 

in 2021

Restschuld 

31 december 

2021

Restschuld 

over 5 jaar

Einde 

looptijd

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2022

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

AEAM 1-jul-16 2.249.009 15 onderhands 0,84%      1.585.367 -                 147.476     1.437.891 700.511     30-9-2031 lineair 147.476   WfZ

NWB 10024398 30-jun-06 2.000.000 28 onderhands 2,54%         883.298 -                 66.664       816.634 483.314     30-3-2034 lineair 66.664     WfZ

NWB 10022441 17-feb-03 4.242.000 19 onderhands 4,46%         223.264 -                 223.264                        - -             28-10-2021 lineair -           WfZ

BNG 40101419 1-mrt-06 2.457.982 25 onderhands 1,39%      1.007.774 -                 98.319       909.455 417.860     1-3-2031 lineair 98.319     WfZ

BNG 4097982 1-okt-09 1.622.264 22 onderhands 1,13%         811.133 -                 73.739       737.394 368.699     1-10-2031 lineair 73.739     WfZ

BNG 40108232 2-apr-13 2.112.899 8 onderhands 2,02%      1.262.039 -                 1.262.039  0 -             1-10-2021 lineair -           WfZ

Totaal 14.684.155 5.772.875 1.871.501 3.901.374 1.970.384 386.198
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1.9 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2021

BATEN

13. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) 59.832.451 56.594.213

Totaal 59.832.451 56.594.213

Toelichting:

14. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 1.262.788 1.257.576

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 792.875 779.677

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten -46.500 122.313

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 0 90.878

Overige Rijkssubsidies 88.883 86.305

Totaal 2.098.046 2.336.749

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Doorberekende personeelskosten (waaronder vergoeding uitgeleend personeel) 782.540 855.775

Overige opbrengsten (waaronder verhuur onroerend goed) 4.094.754 4.297.882

Totaal 4.877.294 5.153.656

Als gevolg van COVÌD-19 is tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland voor 

2021 een Regeling revalidatie 2021 overeengekomen, waarbij sprake is van een financieel vangnet en vergoeding van 

meerkosten. Stichting Reade heeft geen gebruik gemaakt van het vangnet. 
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16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Lonen en salarissen 32.576.294 32.105.710

Sociale lasten 4.481.588 4.723.094

Pensioenpremies 2.904.936 2.698.976

Andere personeelskosten: 1.424.537 1.470.146

Subtotaal 41.387.355 40.997.925

Personeel niet in loondienst 4.351.025 4.785.143

Totaal personeelskosten 45.738.380 45.783.068

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) 516 542

Toelichting:

17. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 155.039 123.779

- materiële vaste activa 2.187.054 2.127.836

Totaal afschrijvingen 2.342.093 2.251.615

De CAO Ziekenhuizen 2019-2021 en het CAO onderhandelingsakkoord 2021-2022 is van toepassing op het verslagjaar.

In 2021 heeft Reade de zorgbonus van € 384,71 die door het Ministerie VWS ter beschikking is gesteld uitgekeerd aan alle 

eigen werknemers in dienst op 15 juni 2021 en een dientverband van 150 uur of meer. De zorgbonus is alleen uitgekeerd 

aan medewerkers die voldeden aan de voorwaarden van het Ministerie. Reade heeft aan 596 eigen medewerkers in totaal 

€ 412.717 incl. eindheffing en aan 37 externen (uitzendkrachten, zzp'ers) in totaal € 24.198 incl. eindheffing uitgekeerd. De 

ontvangen subsidie van het Ministerie is hierop tegengeboekt zodat de uitgekeerde zorgbonus resultaatneutraal is verwerkt.
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18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.939.632 2.053.977

Algemene kosten 4.125.322 3.080.587

Patiënt- en bewonersgebonden kosten   

Dure geneesmiddelen 6.465.011 6.237.057

Geneesmiddelen 690.867 713.956

Overige kosten 2.073.101 1.915.161

Subtotaal 15.293.933 14.000.738

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 513.291 455.490

- Energiekosten stroom 268.883 287.135

- Energiekosten gas 215.933 167.423

- Energie transport en overig 14.727 12.464

Subtotaal 1.012.833 922.513

Huur en leasing 555.959 532.948

Dotaties en vrijval voorzieningen -27.559 5.786

Totaal overige bedrijfskosten 16.835.166 15.461.986

19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Rentelasten 151.183 174.865

Totaal financiële baten en lasten 151.183 174.865

20. Honoraria accountant 2021 2020

€ €

De honoraria van de accountant over 2021 zijn als volgt:

Controle van de jaarrekening 115.607 114.164

Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 14.187 13.175

Fiscale advisering -                             0

Niet-controlediensten 9.075 10.588                 

Totaal honoraria accountant 138.868 137.927

Toelichting:

De accountantskosten zijn toegerekend aan het boekjaar waar zij betrekking op hebben.
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21. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en 

hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
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bedragen x € 1 K.W. Hoorn T.A.W. Vogels

Functiegegevens Bestuursvoorzitter Bestuurslid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

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

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 209.000                    209.000                     

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 196.119                    196.150                     

Beloningen betaalbaar op termijn 12.821                      12.822                       

Subtotaal 208.940                    208.972                     

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                            -                             

Totaal bezoldiging 208.940                    208.972                     

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2020 (in fte) 1,0 1,0

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000 201.000

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 185.366                    189.091                     

Beloningen betaalbaar op termijn 11.859                      11.859                       

Totaal bezoldiging 2020 197.225 200.950

WNT-VERANTWOORDING 2021 STICHTING READE

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13
e
 maand van de 

functievervulling

De WNT is van toepassing op Stichting Reade. Het voor Stichting Reade toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 het WNT-maximum op basis van de Regeling 

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp, de totaalscore is 12 en de klasse is V.
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Deze categorie is in 2021 niet van toepassing voor de instelling.

bedragen x € 1 M.I. Verstappen Y.E.M.A. 

Timmerman-Buck

V.E. Hart M. Riemersma G.A. van Albada-

Kuipers

A.L.J. Hugens J. Kievit

Functiegegevens Voorzitter Voorzitter Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/10-31/12 1/1 - 30/9 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 7.902                      23.448                      20.900                       20.900                       20.900                   20.900               

Bezoldiging 6.270                      18.810                      16.720                       16.720                       16.720                   16.720               

Subtotaal 6.270                      -                           18.810                      16.720                       16.720                       16.720                   16.720               

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                          -                           -                            -                             -                             -                         -                     

Totaal bezoldiging 6.270                      -                           18.810                      16.720                       16.720                       16.720                   16.720               

Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/10 1/1 - 31/12 1/9 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 25.125                      20.951                      6.700                         20.100                       20.100                   20.100               

Bezoldiging                       20.100                       16.750                          5.360                        16.080                    16.080                16.080 

Totaal bezoldiging 2020                               -                       20.100                       16.750                          5.360                        16.080                    16.080                16.080 

Deze categorie is in 2021 niet van toepassing voor de instelling.

Tabel 1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700

Deze categorie is in 2021 niet van toepassing voor de instelling.

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is

Deze categorie is in 2021 niet van toepassing voor de instelling.

Deze categorie is in 2021 niet van toepassing voor de instelling.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder 

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is

35



Stichting Reade

Deze categorie is in 2021 niet van toepassing voor de instelling.

Deze categorie is in 2021 niet van toepassing voor de instelling.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

3a. Bezoldiging niet-topfunctionarissen

Medisch specialisten met een bezoldiging hoger dan het individueel toepasselijk drempelbedrag hoeven met ingang van kalenderjaar 2017 niet langer in de WNT-verantwoording te worden 

opgenomen. Met de inwerkingtreding van de Evaluatiewet WNT op 1 juli 2017 is de in het Zorgakkoord gemaakte afspraak dat de WNT niet van toepassing is op medisch specialisten in de WNT 

verankerd. Zij worden dan ook niet langer als niet-topfunctionaris in de zin van de WNT aangemerkt. Zie ook artikel 1.5a, WNT.
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1.10 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 395.890 172.484

Materiële vaste activa 2 14.269.114 13.910.688

Financiële vaste activa 1 623.599 608.527

Totaal vaste activa 15.288.603 14.691.699

Vlottende activa

Voorraden 3 149.725 224.305

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 1.427.636 455.616

 DBC-zorgproducten

Debiteuren en overige vorderingen 4 24.913.722 18.970.965

Liquide middelen 5 2.487.411 3.276.009

Totaal vlottende activa 28.978.493 22.926.895

Totaal activa 44.267.096 37.618.594

Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 6

Bestemmingsreserves 318.386 470.476

Algemene en overige reserves 18.595.935 16.702.874

Totaal eigen vermogen 18.914.321 17.173.350

Voorzieningen 709.667 902.400

Langlopende schulden (nog voor meer 3.515.176 3.901.375

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / -                       -                       

 DBC-zorgproducten

Overige kortlopende schulden 7 21.127.932 15.641.469

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 21.127.932 15.641.469

Totaal passiva 44.267.096 37.618.594

37



Stichting Reade

1.11 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref. 2021 2020

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 59.832.451 56.594.213

Subsidies 8 2.075.096 2.336.750

Overige bedrijfsopbrengsten 9 3.176.829 3.219.011

Som der bedrijfsopbrengsten 65.084.376 62.149.974

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 10 43.889.824 43.897.451

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 11 2.333.063 2.247.713

Overige bedrijfskosten 12 16.555.030 15.266.720

Som der bedrijfslasten 62.777.917 61.411.884

BEDRIJFSRESULTAAT 2.306.459 738.090

Financiële baten en lasten 13 -565.489 -325.006

RESULTAAT BOEKJAAR 1.740.970 413.084

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020

€ €

Resultaat boekjaar 1.740.970 413.084

Dotatie bestemmingsreserve -152.090 -258.937

Toevoeging algemene en overige reserve 1.893.060 672.021

38



Stichting Reade

1.12 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.12.1 Algemeen

1.12.2 Afwijkingen in waarderingsgrondslagen enkelvoudige jaarrekening

Er zijn geen afwijkingen t.o.v. de geconsolideerde jaarrekening.

ENKELVOUDIGE JAARREKENING

Er zijn geen afwijkingen van de waarderingsgrondslagen in de enkelvoudige jaarrekening t.o.v. de 

geconsolideerde jaarrekening. Er wordt verwezen naar de grondslagen zoals opgenomen onder de 

geconsolideerde jaarrekening.

Resultaat deelnemingen

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de 

instelling in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van 

activa en passiva tussen de instelling en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft 

plaatsgevonden, zijn geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Het 

resultaat deelnemingen is als onderdeel van de financiële baten en lasten in de resultatenrekening  

verantwoord.
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1.13 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna

niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

ACTIVA

1. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 623.599 608.527

Totaal financiële vaste activa 623.599 608.527

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2021 2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 608.527 539.136

Resultaat deelnemingen -415.399 -150.494

Negatieve waarde deelneming, mutatie 430.471 219.885

Boekwaarde per 31 december 623.599 608.527

Toelichting:

2. Materiële vaste activa

31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 11.588.027 11.105.678

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 2.681.087 2.805.010

Totaal materiële vaste activa 14.269.114 13.910.688

Voor een nadere specificatie van het verloop van de financiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar 

het mutatieoverzicht onder 1.14.
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Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 13.910.688 13.757.216

Bij: investeringen 2.536.450 2.277.406

Af: afschrijvingen 2.178.024 2.123.934

Boekwaarde per 31 december 14.269.114 13.910.688

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 

woonplaats rechtspersoon

Verschaft 

kapitaal

Kapitaalbe-

lang (in %)

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Apotheek Reade BV, Amsterdam 18.000 100% 610.687 15.072

Sereva BV, Amsterdam   18.000 100% 12.812 -                       

Reade Research BV, Amsterdam 100 100% -973.924 -430.471

Zeggenschapsbelangen:
Stichting Reade Foundation -                     0%

Toelichting:

3. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Medicijnen 110.587 164.441

Centraal Magazijn 35.583 52.848

Voedingsmiddelen 3.554 7.016

Totaal voorraden 149.725 224.305

  

 

Kernactiviteit

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:

Per 1 januari 2018 zijn de vermogens van Duyvensz-Nagel Stichting, de Stichting dr. Jan van Breemen en de 

Stichting Vrienden van Reade ingebracht in een nieuwe Stichting Reade Foundation. De jaarrekening 2018 van 

Stichting Reade Foundation is vastgesteld op 27 maart 2019.
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4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten 6.679.458 11.469.596

Vorderingen op debiteuren 16.595.864 3.241.623

Vordering op verzekeraars 2.046.917

Vooruitbetaalde bedragen 609.212 675.170

Nog te ontvangen bedragen 937.762 1.444.524

Overige overlopende activa 91.426 93.136

Totaal debiteuren en overige vorderingen 24.913.722 18.970.965

Toelichting:

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Bankrekeningen 2.480.130 3.258.173

Kassen 5.605 16.124

Gelden onderweg 1.675 1.712

Totaal liquide middelen 2.487.411 3.276.009

Toelichting:

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Stichting Reade.

Ten behoeve van kortlopende schulden aan kredietinstellingen en langlopende schulden aan banken zijn alle 

vorderingen verpand.

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 10.837 ('20 € 45.305).

Een bedrag van € 107.000 ('20 € 360.000) is opgenomen onder de nog te ontvangen bedragen in verband met de 

verwachte transitievergoedingen die voor een deel gecompenseerd worden door het UWV. Dit betreft een 

compensatie die met ingang van 2019 wordt verleend.
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PASSIVA

6. Eigen vermogen

31-dec-21 31-dec-20

Het verloopoverzicht is als volgt weer te geven: € €

Saldo per 1 januari 17.173.350 16.760.266

Resultaatbestemming 1.740.970 413.084

Saldo per 31 december 18.914.321 17.173.350

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Kapitaal -                     -                       

Bestemmingsreserves 318.386 470.476

Algemene en overige reserves 18.595.935 16.702.874

Totaal eigen vermogen 18.914.321 17.173.350

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

 

Projecten structurele verbetering reumazorg 414.139 -116.599 -                     297.540

Projecten structurele verbetering revalidatiezorg 3.977 0 -                     3.977

Overige projecten 52.360 -35.491 -                     16.869

Totaal bestemmingsreserves 470.476 -152.090 -                     318.386

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020

€ € € €

 

Projecten structurele verbetering reumazorg 686.893 -272.754 -                     414.139

Projecten structurele verbetering revalidatiezorg 3.977 0 -                     3.977

Overige projecten 38.543 13.817 -                     52.360

Totaal bestemmingsreserves 729.413 -258.937 -                     470.476

Algemene en overige reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 16.196.968 2.308.459 -                     18.505.427

Algemene reserve 505.907 -415.399 -                     90.508

Totaal algemene en overige reserves 16.702.875 1.893.060 -                     18.595.935

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 15.374.454 822.514 -                     16.196.968

Algemene reserve 656.400 -150.494 -                     505.906

Totaal algemene en overige reserves 16.030.854 672.020 -                     16.702.874

43



Stichting Reade

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2021 en resultaat 2021

De specificatie is als volgt :

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: 18.914.321 1.740.970

Apotheek BV 610.687 15.072

Sereva BV 12.812 -                       

Reade Research BV -973.924 -430.471

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 18.914.321 1.740.970

7. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20

€ €

Crediteuren 2.704.410 3.057.162

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 386.197 1.871.499

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.867.488 2.350.982

Nog te betalen salarissen 47.518 40.211

Schulden terzake pensioenen 181.707 192.305

Schulden aan groepsmaatschappijen 1.155.908 483.169           

Vooruitontvangen bedragen 636.953 539.722           

Reservering vakantiegeld 1.474.571 1.453.066

Reservering vakantiedagen 724.649 340.391

Reservering PLB uren 3.718.000 3.722.000

Afdracht BTW 28.553 46.443

Overloop rente 3.206 13.580

Schuld aan zorgverzekeraars 6.634.308 0

Overige overlopende passiva 1.564.465 1.530.939

Totaal overige kortlopende schulden 21.127.932 15.641.469

Toelichting:

De 100% deelnemingen in Apotheek BV, Sereva BV en Reade Research BV zijn integraal geconsolideerd 

waardoor het geconsolideerde eigen vermogen en resultaat van Stichting Reade gelijk is aan het enkelvoudig 

vermogen en resultaat.

De reservering persoonlijk levensfasebudget (PLB)  betreft een uit hoofde van een CAO verplichting in het kader 

van gespaarde rechten op later verlof. Het persoonlijk budget levensfase is te kwalificeren als een beloning met 

opbouw van rechten. De reservering betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren PLB-uren. De 

berekening is onder meer gebaseerd op de CAO-bepalingen en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet 

bedraagt 0,25%. In de reservering zijn alle opgebouwde PLB-uren opgenomen.

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2021 EUR 5,6 miljoen en de 

rente EURIBOR plus 1,85%. 

De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING N.V. en 

luiden als volgt:

• hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen;

• pandrecht op de vorderingen en voorraden;

• pandrecht op de machines en installaties.
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1.14 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Vorderingen op

participanten en

op maatschappij-

en waarin wordt Vordering op

Deelnemingen Vorderingen op deelgenomen grond van

in groepsmaat- Overige groepsmaat- (overige Overige compensa- Overige Totaal

schappijen deelnemingen schappijen deelnemingen) effecten tieregeling vorderingen

€ € € € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2021 608.527                   608.527        

Kapitaalstortingen -                          -                   

Resultaat deelnemingen -415.399             -415.399       

Ontvangen dividend   -                   

Acquisities van deelnemingen   -                   

Nieuwe/vervallen consolidaties        -                   

Verstrekte leningen / verkregen effecten       -                   

Ontvangen dividend / aflossing leningen      -                   

(Terugname) waardeverminderingen      -                   

Amortisatie (dis)agio      -                   

Neg deeln opnemen onder korl schulden 430.471                    430.471        

   

Boekwaarde per 31 december 2021 623.599             -                         -                          -                            -                        -                         -                  623.599        
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1.15 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2021

- aanschafwaarde 40.131.596        5.431.999          6.462.530            -                        -                    52.026.125        

- cumulatieve herwaarderingen -                     -                     -                      -                        -                    -                     

- cumulatieve afschrijvingen 29.025.918        5.431.999          3.657.520            -                        -                    38.115.437        

 

Boekwaarde per 1 januari 2021 11.105.678        -                     2.805.010            -                        -                    13.910.688        

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 1.809.713          -                     726.737               -                        -                    2.536.450          

- afschrijvingen 1.327.364          -                     850.660               -                        -                    2.178.024          

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 273.577             -                     1.038.318            -                        -                    1.311.895          

  .cumulatieve afschrijvingen 273.577             -                     1.038.318            -                        -                    1.311.895          

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 482.349             -                     -123.923              -                        -                    358.426             

Stand per 31 december 2021

- aanschafwaarde 41.667.732        5.431.999          6.150.949            -                        -                    53.250.680        

- cumulatieve herwaarderingen -                     -                     -                      -                        -                    -                     

- cumulatieve afschrijvingen 30.079.705        5.431.999          3.469.862            -                        -                    38.981.566        

Boekwaarde per 31 december 2021 11.588.027        -                     2.681.087            -                        -                    14.269.114        

Afschrijvingspercentage 0-10% 10,0% 10-33%
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1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2021

BATEN

8. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 1.262.788 1.257.576

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 792.875 779.678

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten -46.500 122.313

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 0 90.878

Overige Rijkssubsidies 65.933 86.305

Totaal 2.075.096 2.336.750

9. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Doorberekende personeelskosten (waaronder vergoeding uitgeleend personeel) 727.782 855.775

Overige opbrengsten (waaronder verhuur onroerend goed) 2.449.047 2.363.236

Totaal 3.176.829 3.219.011

LASTEN

10. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Lonen en salarissen 31.212.167 30.817.257

Sociale lasten 4.275.808 4.510.132

Pensioenpremies 2.781.814 2.587.232

Andere personeelskosten: 1.374.691 1.434.499

Subtotaal 39.644.480 39.349.120

Personeel niet in loondienst 4.245.343 4.548.330

Totaal personeelskosten 43.889.824 43.897.451

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) 500 527

Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening 

zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde 

resultatenrekening.
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Toelichting:

11. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 155.039 123.779

- materiële vaste activa 2.178.024 2.123.934

Totaal afschrijvingen 2.333.063 2.247.713

12. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.936.587 2.052.214

Algemene kosten 4.178.875 3.261.126

Patiënt- en bewonersgebonden kosten -                     -                     

Dure geneesmiddelen 6.460.027 6.237.057

Geneesmiddelen 377.114 368.194

Overige kosten 2.061.411 1.893.118

Subtotaal 15.014.014 13.811.709

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 513.073 455.490

- Energiekosten stroom 268.883 287.135

- Energiekosten gas 215.933 167.423

- Energie transport en overig 14.727 12.464

Subtotaal 1.012.615 922.513

Huur en leasing 555.959 532.948

Dotaties en vrijval voorzieningen -27.558 -450

Totaal overige bedrijfskosten 16.555.030 15.266.720

De CAO Ziekenhuizen 2019-2021 en het CAO onderhandelingsakkoord 2021-2022 is van toepassing op het 

verslagjaar.

In 2021 heeft Reade de zorgbonus van € 384,71 die door het Ministerie VWS ter beschikking is gesteld uitgekeerd 

aan alle eigen werknemers in dienst op 15 juni 2021 en een dientverband van 150 uur of meer. De zorgbonus is 

alleen uitgekeerd aan medewerkers die voldeden aan de voorwaarden van het Ministerie. Reade heeft aan 596 

eigen medewerkers in totaal € 412.717 incl. eindheffing en aan 37 externen (uitzendkrachten, zzp'ers) in totaal € 

24.198 incl. eindheffing uitgekeerd. De ontvangen subsidie van het Ministerie is hierop tegengeboekt zodat de 

uitgekeerde zorgbonus resultaatneutraal is verwerkt.
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13. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Resultaat deelnemingen -415.399 -150.494

Subtotaal financiële baten -415.399 -150.494

Rentelasten 150.090 174.512

Resultaat deelnemingen -                     -                     

Subtotaal financiële lasten 150.090 174.512

Totaal financiële baten en lasten 565.489 325.006

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Reade heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 10 mei 2022.

De raad van toezicht van de Stichting Reade heeft de jaarrekening 2021  goedgekeurd in de vergadering 

van 24 mei 2022.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt bestemd volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Datum: 24 mei 2022

K.W. Hoorn, MA, MBA ir. T.A.W. Vogels

voorzitter Raad van Bestuur lid Raad van Bestuur

mr. M.I. Verstappen drs. Ing. M. Riemersma 

voorzitter Raad van Toezicht lid Raad van Toezicht

drs. A.L.J. Hugens drs. G.A. van Albada-Kuipers

lid Raad van Toezicht lid Raad van Toezicht

prof. dr. J. Kievit

lid Raad van Toezicht
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2 OVERIGE GEGEVENS
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2  OVERIGE GEGEVENS

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

2.2 Nevenvestigingen

Stichting Reade heeft naast haar hoofdvestiging diverse netwerklocaties.

2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.2
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan de raad van toezicht van Stichting Reade  

Verklaring over de in het jaardocument opgenomen jaarrekening 2021 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Reade te Amsterdam gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in het jaardocument opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Reade op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in 
overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).  

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2021. 

2. De geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2021. 

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 Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening”. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Reade 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. 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld 
in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o 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. 
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Verklaring over de in deze jaarstukken opgenomen andere informatie  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat deze jaarstukken andere informatie, die bestaat 
uit: 

• Overige gegevens. 

• De bijlage ‘verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode  
1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)’. 

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 RvW 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 RvW en de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de overige 
gegevens in overeenstemming met de RvW alsmede de bijlagen in overeenstemming met het 
verantwoordingsprotocol behorend bij de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening  

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de RvW. In dit kader is de raad van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige 
interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is.  

De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 
van de stichting. 
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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 fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling 
Controleprotocol WNT 2021, 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 controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is 
het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan 
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

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

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan. 

• Het vaststellen dat de door de raad van 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 stichting 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 stichting 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. 
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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het 
toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit 
te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van 
de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij 
een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was. 

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. 

Amsterdam, 31 mei 2022  

Deloitte Accountants B.V. 
  

 

Was getekend: S. Kramer RA  
  

 



Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a) 759 € 1.366.200,00 80 € 140.000,00 839 € 1.506.200,00

   

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b) 618 € 618.000,00 618 € 618.000,00

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c) 44 € 44.000,00 44 € 44.000,00

Belastingen

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per zorgprofessional) € 438.523,00 € 438.523,00

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional) € 33.000,00 € 33.000,00

Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 438.523,00 € 33.000,00 € 471.523,00

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 309.677,00 € 63.000,00 € 372.677,00

Verklaringen:

- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) Ja

- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) Ja

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)

Werknemers Derden Totaal

Bijlage:
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