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1.

Bestuursverslag

Het bestuursverslag en het verslag van de Raad van Toozicht liggen ter inzage ten kantore van de
stichting en kunnen tegen kostprijs worden opgevraagd.
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2.

Degeconsolideerdejaarrekening
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2.1

Geconsolideerde balans per 3l december 2021

(zie voor de toelichting de verwijzing naar referenties)

Na voorstel resultaatbestemming

Actlva

Vesþ

ref.

31-12-2021

3't-12-2020

EUR

EUR

efin

mrnaþriële vaste activa
Materiële r¡aste activa
Totaal wste activa

1

I

2

273.498

311.O70

14.235.681

ß.o00.972

14.509.179

't4.312.U2

V7pÍfBrt,örr,üva
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal r¡lottende activa

3
4
5

Totrrl

Passiva

ref.

Groepvemtogen

4.s89.885
8.015.508
7.720.410
20.325.803

18.397.960

u.8u.982

32.710.002

31-12-2021

31-12-2020

EUR

EUR

14.477.858
371.863
3.508.400

10.w.826

5.867.990
7.180.081

5.349.889

6

Eigen rcrnngen

Voorzieningcn

7

I

Langþpn* schul&n
KorflopnÓ schubn

9

Totaal

16.476.861

34.834.982

390.304
0
21.774.872
32.710.002

De balans wijK op onderdelen af van het voorgeschreven model volgens het Besluit Modellen Jaanekening. De presentatie van
de balans is een mengvorm van model A (voor wat betrefi de pagina presentratie) en model D (voor wat betreff de volgorde van
de presentatie).
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Geconsolideerde winst+n-verliesrekening over202l

(zie voor de toêlichting de venivijzing naar rcferenties)

ref.

Netto Onzet

10

Oærige bedrijfsopbrengsten
Biþondere baten
Som der bedrþopbrengrten

11

12

2021
EUR

119.172.498
236.433
606.526

2020
EUR
103.910.751

232.331

120.015.457 1Uj43.082

Kosþn grond- en hulpsbffen en inkoop
geneesmiddelen
Lonen en salari*sen

13

Sociaþ lasbn en pensioenlasbn
Afschrijvingen op imrnaÞriëþ en rnateriële ìraste acti\ra
Oærige bedrijfskosten
Som der bedrþlarten

15
16
17

14

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soorþelijke opbrengsten
Rentelasten en soorþelijke kosbn

6

85.439.920
7.130.468
1.136.430

1.157.556

11æ.142
3.950.581

114.668.637

98.821.il1

5.346.820
6.000

5.321.il1

18
19

15ô.968

3/,6.412

5.195.852

4.9æ.714

20

Recultaat ná belastlngen

7.600.075
1.221.406

4.ñ2.427

Resultaat vóór belastlng
belastingen

100.087.173

13.585

1.m2.820

1.2U.328

3.933.032

3.754.386
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Geconsolideerdkasstroomoverzichtove¡2021
2020

Bedrþresultaat

2021
EUR
5.346.820

Aanpassingen \,oor:
- afschrijvingen

1.r57.556

11æ.142

-18.41

40.684

- m¡traties voorzieni ngen
- m¡ùaües rrerkkapiûaal:

EUR

1.278.105
-874.730

r¡oorraden

rorderingen
korüopende schulden
Kasstoom uit bedrijfsoperalies
Onfilangen infest
Betaalde infest
Betaalde VPB

EUR

-1.674.'t81

2.011.675
-232.432

3.285.816

10.175.126

-1.W.747

lnræsteringen in:
I nmateriële vaste activa
fvlateriële \raste activa
I nvesteri ngen i n bedrijfsactiraa in uihoering

Desinwstering in:
Bedrijfsactiva in uitvoering
rnrnateriële vaste activa
t\rlateriële vaste activa
I

6.G3r.429
13.585
-352.741
-1.365.986

6.000
-233.165

Ka¡¡troom ult operationeþ ac{lvltelton

-1.271.912

-1.706.11í2

8.903.2t4

1.926.2W

-29.r00

-55.800
-1.304.300

-2.679.800

0

-2¿15.839

0
o

2.593.270
3.963

0

5.407

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-357.506

-1.354.693

Nieuw opgenornen langlopende leningleningen
Aflossing hnglopende lening
Aflossing korüopende lening

5.000.000
-678.000
-9.500.000

Kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten

EUR

5.32r.5ar

-600.000

-5.r78.000

-600.000

Mutatb geldmiddelen

2-370.521

3.968.781

Mutatie liquide middelen

2.370.521

3.988.78r
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2.4

Geconsolideerd overzichttotaal resultaat

Dit ziet cr als volgt uit:

2021

2020

EUR

EUR

Resultaat ná belasting

3.933.032

3.754.386

Totaalaan rechbteekse nuûaties in het eigen
vBrnþgen
Totaalreeultaat van de rechtspersoon

0
3.933.032

3.74t.386

I

0
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Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening202l

Algemeen
Verslaggevende entlteit
De onderneming, gevestigd te Den Haag, Charlotte Jacobslaan 70, is een stichting, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer S41159788.
De voornaamste activiteiten van de stichting bestaan uit:
de inkoop en het afleveren van geneesmiddelen aan de bij het samenwerkingsverband
aangesloten instellingen
het bereiden respectievelijk het voor toedieningsgereed maken van geneesmiddelen
het doen van klinisch-farmaceutisch en klinisch toxicologisch onderzoek
het verrichten van farmaceutisch microbiologisch onderzoek
het doen van de kwaliteitscontrole van op voorraad gemaakte geneesmiddelen
de levering van geproduceerde geneesmiddelen aan de aangesloten instellingen en aan
andere ziekenhuisapotheken in Nederland
het leveren van bijdragen aan de opleiding tot ziekenhuisapotheker

-

Deze jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel de onderneming als de geconsolideerde
maatschappijen van de onderneming.
Ve r s I a g g ev i n g s pe ri o d e
Deze jaarrekening heeft bekekking op het boekjaar 2021, dal is geëindigd op balansdatum
31 december2O21.

Ioegepasfe sta ndaarden
De geconsolideerde jaarrekening van de onderneming maakt deel uit van de statutaire jaarrekening
van de onderneming en is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het
Burgerlijk wetboek, de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT) en de
richtlijnen door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de grondslagen.

Continui\eit
Stichting Apotheek Haagse Ziekenhuizen heeft op 15 februari 2021 een kredietovereenkomst voor
onbepaalde tijd met de Rabobank afgesloten.
Begin 2020 is Europa geconfronteerd met het COVID-19 virus. De gevolgen hiervan zijn voor Stichting
Apotheek Haagse Ziekenhuizen beperkt, zelfs licht positief te noemen.
Mede op grond hiervan, en vanwege de implementatie van de uitgewerkte groeistrategie is bij de
waardering en de resultaatbepaling uitgegaan van grondslagen die zijn gebaseerd op de
continuiteitsveronderstelling van de onderneming.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatsbepaling
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere
grondslagen.
Een actief wordt in de balans venryerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische

voordelen naar de onderneming 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 venruerkt wânneer het waarschijnlijk is dat de añryikkeling 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 ec,onomische realiteit met betrekking tot het actief of de
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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 waarschijnlijk in de praktijk zullen
voordoen, en niet op voordelen en risico's waarvan redelijkenrijze niet te verwachten is dat zij zich
zullen 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 winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend
met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie.

lndien 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.
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 verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Lasten worden venrerkt 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.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico's met betrekking tot de
handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper.

Presentatie- en fu nctionele val uta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de onderneming. lndien is

afgerond op een duizendtal dan is financiële informatie in Euro's afgerond op het dichtstbijzijnde
duizendtal.
ln de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt
verwezen naar de toelichting.

Gebruik van schatti ngen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de Raad van Bestuur 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 voorzieningen vereisen schattingen en veronderstellingen en zijn naar mening van de Raad van
Bestuur het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie.

Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de onderneming en haar
groepsmaatschappijen en andere rechtrspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden

uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen
waarin de onderneming een meerderheidsbelang heeft, of waarop op een andere wijze een
beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan
worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten betrokken die potentiële stemrechten bevatten
en direct kunnen worden uitgeoefend. Participaties die zijn vervvorven uitsluitend met het doel om ze
binnen afzienbare termijn weer te vervreemden, worden niet geconsolideerd.
De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld volgens uniforme grondslagen van
waardering en resultaatbepaling van de groep.

Nieuw vervvorven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop
beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de
consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed.
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ln de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geêlimineerd, evenals de binnen de groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal
geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.
Ultimo 2021heeft Stichting AHZ één groepsmaatschappij, namelijk FHZ B.V. (1000/o). Deze
groepsmaatschappij is in 2013 opgericht en heeft haar activiteiten in 2014 gestart. De
groepsmaatschappij wordt met ingang van boekjaar 2014 geconsolideerd. Groepsmaatschappijen
worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop overheersende zeggenschap over de
groepsmaatschappij is verkregen.

Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta's
Transacties luidend in vreemde valuta's worden bij de eerste venrerking gewaardeerd in de
functionele valuta door omrekening tegen de contante wisselkoers die geldt op de datum van de
transactie tussen de functionele valuta en de vreemde valuta's.
F inanciële

instrumenten

Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële
instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. ln de jaarrekening zijn de
volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: handelsportefeuille (financiële activa en
financiële verplichtingen), verstrekte leningen en overige vorderingen, overige financiële
verplichtingen.
Financiële instrumenten worden bij de eerste waardering venrerkt tegen reële waarde, waarbij
(dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen.
lndien echter financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële
waarde met veru¡erking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, worden direct
toerekenbare transactiekosten bij de eerste waardering direct verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
De onderneming maakt geen gebruik van afgeleide financiele instrumenten.

Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans opgenomen op het moment dat
contractuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan.
Een financieel instrument 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 de positie aan een derde zijn overgedragen.
Financiële instrumenten (en afzonderlijke componenten van financiële instrumenten) worden in de
geconsolideerde jaarrekening gepresenteerd in overeenstemming met de ec¡nomische realiteit van
de contractuele bepalingen. Presentatie vindt plaats op basis van afzonderlijke componenten van
financiële instrumenten als financieel actief, financiêle verplichting of als eigen vermogen.
ln financiele en niet-financiële contracten zijn geen afspraken gemaakt die voldoen aan de definitie
van derivaten.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd
Overiqe vorderingen
Overige vorderingen worden, na eerste opname, gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op
basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Lanqlopende en kortlopende schulden en overiqe financiële verplichtinqen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden, na eerste opname,
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen
onder kortlopende schulden.
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Biizondere waardeverminderinq f¡nanciële activa
Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waardewijzigingen in de
winst-en-verliesrekening of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere
verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen best¡aan dat het actief een
bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn
aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste
opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft op de
venryachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden
gemaakt.
Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering
omvatten het niet nakomen van betialingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur,
herstructurering van een aan de ondememing toekomend bedrag onder voonraarden die de
onderneming anders niet zou hebben overwogen, aanwijzingen dat een debiteur of emittent failliet zal
gaan, en het verdwijnen van een actieve markt voor een bepaald effect.
Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen en beleggingen die door de
onderneming worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden zowel op het niveau van
specifieke activa als op collectief niveau in aanmerking genomen. Van alle individueel significante
vorderingen en beleggingen wordt beoordeeld of deze specifiek onderhevig zijn aan bijzondere
waardevermindering. Alle individueel significante vorderingen en beleggingen waarvan is vastgesteld
dat deze niet specifiek onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering worden vervolgens
collectief beoordeeld op een eventuele waardevermindering die zich al heeft voorgedaan maar nog
niet is vastgesteld. Van individueel niet signfficante vorderingen wordt collectief beoordeeld of deze
onderhevig ztln aan bijzondere waardevermindering door samenvoeging van vorderingen met
vergel ij kbare risicokenmerken.
Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de onderneming historische trends
met betrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het
tijdsbestek waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten
worden bijgesteld als de ondernemingsleiding van oordeel is dat de huidige economische en
kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger
dan wel lager zullen zijn dan historische trends suggereren.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs
gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contiante
waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve
rente van het actief.
Verliezen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening. Rente op het aan een bijzondere
waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting van het actief.
Bijzondere waardeverminderingsverliezen onder de (geamortiseerde) kostprijs van de beleggingen in
effecten die tegen reële waarde worden gewaardeerd, met veruerking van waardewijzigingen in het
eigen vermogen, worden direct ten laste van de winst-en-verliesrekening verantwoord.

Als in een latere periode het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het
herstel objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname

van het bijzondere waardeverminderingsverlies wordt het bedrag uit hoofde van het herstel
opgenomen in de winst-en-verliesrekening.
Vaste activa
lmmateriële en materiële vaste activa worden in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is
dat de toekomstige voordelen die dat actief in zich bergt, zullen toekomen aan de onderneming en de
kosten van dat actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.
De immateriele-, materiële- en onderhanden vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.
De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun
plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik.
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De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire

methode op basis van de economische levensduur. Op erfpachtrecht en op onderhanden vaste activa

wordt niet afgeschreven.
Voor een nadere detaillering van de afschrijvingspercentages wordt ven¡rezen naar de toelichting.
Kosten van groot onderhoud worden in het jaar van uitvoering opgenomen in de materiële vaste
activa.
Biizondere waardeverminderinq vaste activa
Voor materiële en immateriële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er
aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. 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. Als het niet
mogelijk is de realiseerbare waarde te bepalen voor een individueel actief, wordt de realiseerbare
waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.
Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de
realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil
tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren
verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie
aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroomgenererende
eenheid) geschat.
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats
als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare
waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. ln dat geval
wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte
realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou ztln (na afschrijvingen) als
in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of
kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.

Voorraden
Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.
Gereed product wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs omvattende de aanschafkosten van
gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen
worden toegerekend. Voorts wordt een deel van de indirecte kosten en de rente op schulden over het
tijdvak van vervaardiging aan de vervaardigingsprijs toegerekend.
Handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. De
verkrijgingsprijs omvat de (laatste) inkoopprijs en bijkomende kosten, zoals transportkosten en andere
kosten die direct kunnen worden toegerekend aan de verwerving van voorraden.
Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel op balansdatum
opgetreden waardeverm inderingen.
Bij de waardering wordt rekening gehouden met incourante voorraden.

Vorderingen en schulden
Voor de waarderingsgrondslagen van de vorderingen en schulden wordt verwezen naar "Financiële
instrumenten"; met mogelijke oninbaarheid van vorderingen is rekening gehouden.
Het nog te verrekenen bedrag aan openstaande verlofaanspraken is vastgesteld door per
medewerker het restant aan verlofaanspraken en niet opgenomen PLB-uren op balansdatum te
vermenigvuldigen met het betreffende uurloon in december, vermeerderd met sociale lasten.
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Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. lndien liquide middelen niet ter vrije
beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering.
Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de
onderneming, worden gerubriceerd als financiële vaste activa.

Eigen vermogen
Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als
eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen.
Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een
financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, baten en lasten met betrekking
tot deze financiële instrumenten worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord als kosten of
opbrengsten.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te werken.
Een vooziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:
een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het
verleden; en
waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
het waarschijnlijk is dat voor aftvikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

.

.
o

De grondslagen van de voozieningen worden in de toelichting op de geconsolideerde balans verder
uitgeschreven.
O p b re n

g stve r a ntw oo rd i n g

Opbrenqsten
De opbrengsten bestaan voornamelijk uit de levering van geneesmiddelen en uit de verrichte
farmaceutische d iensfuerlening.
De omzet aan geneesmiddelen wordt toegerekend aan de periode waarin de levering heeft
plaatsgevonden. Deze wordt verantwoord als netto-omzet tegen de reële waarde van de ontvangen of
te ontvangen vergoeding, na aftrek van retouren en tegemoetkomingen, handels- en volumekortingen.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening vennrerkt 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.
Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten worden in de winst-en-verliesrekening als netto-omzet
verantwoord en bestaan uit verrichte farmaceutische dienstverlening die op basis van de werkelijke
inzet wordt doorberekend.
Kosten van qrond- en hulpstoffen en inkoop kosten van qeneesmiddelen
De kosten van grond- en hulpstoffen houden verband met de eigen gefabriceerde medicijnen. De
inkoop kosten van geneesmiddelen worden gevormd door de inkoopwaarde van de verkochte
geneesmiddelen.
Personeelsbeloninqen
De beloning van het personeel vindt plaats op grond van de CAO Ziekenhuizen 2O'19-2021.
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening 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,
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wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zi)n van
terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de stichting.
Voor de beloningen met opbouw van rechten, sabbatical leave, winstdelingen en bonussen worden de
veruachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een veruachte vergoeding
ten gevolge van winstdelingen en bonusbetalingen 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. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste
respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
lndien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld
doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de venvachte lasten verantwoord in
de periode waarovêr deze beloning is verschuldigd.
Voor arbeidsongeschiktheidsrisico's die zijn verzekerd wordt een voorziening getroffen voor het in de
toekomst te betalen deel van de verzekeringspremie dat rechtstreeks toe te rekenen is aan het
individuele schadeverleden van de vennootschap. lndien geen betrouwbare schatting kan worden
gemaakt van de omvang van het in de toekomst te betalen deel van de vezekeringspremies dat
rechtstreeks is toe te rekenen aan het individuele schadeverleden van de rechtspersoon wordt geen
voorziening opgenomen.
Nederlandse oensioenreqelino
De medewerkers hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds Zorg
en Welzijn. Deze pensioenregeling betreft een voorvvaardelijk geÏndexeerde middelloonregeling.
lndexatie (aanpassing voor prijsstijging) van de toegekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend
plaats indien en voor zover de middelen van de pensioenuitvoerder daartoe ruimte laten en de
pensioenuitvoerder daartoe heeft besloten. lndien de omstandigheden bij de pensioenuitvoerder daar
aanleiding toe geven, kan het bestuur besluiten tot het korten van aanspraken.
Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe
berekening van de dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het
gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te
gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. De dekkingsgraad (marktwaarde van de
beleggingen uitgedrukt in een percentage van de voorziening pensioenverplichtingen volgens de
grondslagen van DNB) van het fonds per balansdatum was 106,67o. Het kabinet heeft in de zomer
van 2020 met de sociale partners (de werknemers- en werkgeversorganisaties) een pensioenakkoord
gesloten. ln het nieuwe pensioenstelsel zeggen pensioenfondsen aan hun deelnemers geen
pensioenuitkering meer toe. ln plaats daarvan staat de pensioenpremie centraal en houden
pensioenfondsen voor iedere deelnemer een persoonlijk pensioenvermogen bij. De toegezegde
pensioenuitkeringen bepalen daarmee niet meer de hoogte van de verplichtingen van een
pensioenfonds. De dekkingsgraad is in het nieuwe stelsel daarom niet meer nodig. Stichting AHZ
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 AHZ heefi daarom
alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening
verantwoord.
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die
periode aan de pensioenuitvoerder verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde
premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op
balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende
actiefpost opgenomen voor zover sprake zal z1n van terugbetaling door het fonds of van verrekening
met in de toekomst verschuldigde premies.
lndien op basis van de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot een bedrijfstakpensioenregeling
per balansdatum een verplichting bestaat, wordt een voorziening gevormd als het waarschijnlijk is dat
de aanwending van een maatregelenpakket, dat nodig is voor het herstel van de per balansdatum
bestaande dekkingsgraad, zal leiden tot een uitstroom van middelen en de omvang daarvan
betrouwbaar kan worden geschat.
lndien sprake is van aanpassingen van de per balansdatum opgebouwde aanspraken die voortvloeien
uit toekomstige salarisverhogingen die per balansdatum reeds zijn toegezegd en die voor rekening
van de vennootschap komen wordt hiervoor een voorziening gevormd.
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Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen
ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de añMkkeling van
die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen
betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt
beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst
met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De
voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen
die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. De disconteringsvoet vóór
belasting geeft de actuele marktrente per balansdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties /
rendement op staatleningen weer, de risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven
reeds rekening is gehouden worden hierin niet betrokken.
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij de pensioenuitvoerder wordt een vordering
opgenomen als de onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is
dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Rentebaten en soortgeliike opbrenqsten en rentelasten en soortoeliike kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden
verantwoord in de periode waartoe zij behoren.
Belastinoen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en
latente belastingen. De belastingen worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen.
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen
belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die
zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en
eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.
lndien de boekwaardes van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving
afrvijken van hun fiscale boekwaardes, is sprake van tijdelijke verschillen.
Voor belastbare tijdelijke verschillen wordt een voorziening latente belastingverplichtingen getroffen.
Voor verrekenbare tijdelijke verschillen, beschikbare voon¡¡aartse verliescompensatie en nog niet
gebruikte fiscale verrekeningsmogelijkheden wordt een latente belastingvordering opgenomen, maar
uitsluitend voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst fiscale winsten beschikbaar zullen zijn
voor verrekening respectievelijk c,ompensatie. Latente belastingvorderingen worden per iedere
verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee
samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. Ultimo boekjaar zijn er geen tijdelijke
verschillen in waardering.

Grondslagen van opstelling kasstroomovenicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder
materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in
geldmiddelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen
onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Bepaling reële waarde
De reele waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden
verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die
tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn.
De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte
kasstromen contrant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije
marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.
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Verbonden partijen
Transacties met verbonden partijen (zie pagina 34 voor de geTdentificeerde verbonden partijen)
worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoonraarden zijn aangegaan. Van deze
transacties wordt de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het
verschaffen van het inzicht toegelicht.
Gebeu rten issen na b a I a n sdatu m
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 venuerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden
niet in de jaarrekening venryerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de
oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële
gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
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Voor

2.6

Toelichting op de geconsolideerde balans

Activa
Vaste activa

l.

31-12-2021

31-12-2020

EUR

EUR

273.498
273.498

311.070
311.070

lnrrnteriële væte ¡ctÍva

Kosten van soffurare

lmmateriöle vaste Activa

Kosten van

software
EURO

Stand per 1 januari 2021:
r aanschafprijs
r cumulatieve afschrijvingen
r boekwaarde
Mutaties in boekwaarde
r inr,esteringen

r
¡
r

desinuesteringen aanschafprijs
desinwsteringen afschrijving
afschrijvingen

680.714

369.4ø
311.070

55.800
1.100
1.100

93.372
-37.572

Stand per 31 december 2021
r aanschafprijs
r cumulatiele afschrijvingen
r boekwaarde

735.414
461.916
273.498

lmmateriële activa betreft programmatuur en ontwikkeling automatisering en wordt in 5 jaar volledig
afgeschreven. De afschrijving vindt lineair plaats op basis van de aanschafprijs.
31-12-2021

31-12-2020

EUR

EUR

5.026.377
5.915.820

4.763.430
5.966.8r 1
3.270.731
14.000.972

2. ltllateriële vaste ac{iva
gebouuæn en terreinen
nschines en installaties
andere vaste bedrijfsmiddelen

3.293.4U
14.235.681

De afschrijving vindt lineair plaats op basis van de aanschafprijs. Afschrijvingspercentages

-

Terreinen/eeuwig durend erfpacht wordt niet op afgeschreven
Gebouw 30 jaar
Technische installaties 20 jaar
Machines, verbouwingen en overige bedrijfsinventaris 10 jaar
Vervoersmiddelen 5 jaar
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ttlaterlöle vaste Ac{lva

Bedrijfsgebour

JVhchines

EURO

8.961.833
4.198.403

7.499.355
1.532.W

4.763.430

5.966.811

M¡bties in boekrryaarde
r inwsÞringen

465.800

r desi nresteri ngen aanschafprijs
r desirusteringen afschrijving
r afschrijvingen
Stand per 31

Andere vaste

EURO

Stand per 1 þnuari 202'l;

r aanschafprijs
r curnrlatiere afschrijvingen
r boekwaarde

en

insblhties bedrijfsnúddelen

en en terreinen
EURO

296.000
100.700
100.700

202.853
262.ç,ø7

346.991
-50.991

9.427.633

7.694.655

4.401.2æ

1.n8.835

6.696.767
3.426.036

3.270.731

Totaal
EURO

23.157.955

9.r56.983
14.OAO.972

542.500
220.100
214.693
514.340

1.304.300

22.753

23,/..70s

7.019.167
3.725.683

24.141.455

320.800
315.393

1.0u.'tu

decenter 2021

r aanschafprijs
r cum¡latiew afschrijvingen
r boeloraarde

5.026.377 5.915.820 3.293.ß4

9.905.n4
14.235.681

Vlottende activa
3. Voorraden

31-12-2021

31-12-2020

EUR

EUR

roorraad gereed product, handelsgoederen
roorraad in consignatie

4.110.128

4.439.699
591.500

grond- en hulpstoffen, onderhanden uærk
af: roorlening winkeldochters

550.928
-71.171
4.589.885

888.791

-52.000
5.867.990

De Apotheek houdt ten behoeve van de instellingen en de productie van geneesmiddelen voorraden
aan. Vanwege schaarste en leveringsproblemen zijn de strategische voorraden tbv de aangesloten
ziekenhuizen in 2020 verhoogd.
Ook vanwege Corona is toen extra voorraad aangelegd, onder andere grondstof in consignatie bij de
leverancier. Deze grondstof is in 2021 teruggenomen door de leverancier.

De voorziening winkeldochters is getroffen in verband met mogelijke onverkoopbare magazijngoederen. De looptijd is minder dan een jaar en het verloop is als volgt:

VoorZeni ng wi nkeldochters

31-12-2021

31-12-2020

EUR

EUR
133.000

sbnd l januari

52.000

nu¡tatie winst- en wrliesrekening
stand 31 decenùer

71.171

19.171
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Voor

l.

Vorderlnqen
31-12-2021

31-12-2020

EUR
5.995.591

6.52..899

orærige rorderingen
orærlopende acliva
te rorderen VPB
te rorderen BTW

1.827.195
187.483

352.474
22:5.æ9

rorderingen op personeel

5.239
8.015.508

wrderingen op debiteuren

EUR

39.303
34.950
4.946
7.180.081

Alle hierboven vermelde vorderingen en overlopende activa hebben naar verwachting een looptijd van
minder dan één jaar.
De'vorderingen op debiteuren" is als volgt opgebouwd:
3',t-12-2021
EUR

Vorderinoen op debiteuren
Vorderingen op debiteuren
af: voorziening dubieuze debiteuren
af: rcorfinanciering aangesloten lekenhuizen

11.220.582
-129.991
-5.095.000
5.995.591

31-12-2020
EUR
1'1.757.270
-139.371

-5.095.000
6.522.899

Qua ouderdom is de post'vorderingen op debiteuren" als volgt opgebouwd:

I rnaand
rnaanden
2-3 rnaanden
> 3 rnaanden
<

l-2

11.M5.926
68.638
60.984

45.OU
11.220.æ2

Waarvan
ziekenhuizen
10.121.971

.3æ.0n
15.406
13.853

9.848.153

ln de kolom \,r/aarvan ziekenhuizen" is de debiteurenstand van een zestal afnemers weergegeven
waaraan "ziekenhuisgerelateerde" omzet wordt geleverd waarmee een overeenkomst is. Dit is bijna
88o/o van het saldo.
De vordering op verbonden partijen (zie pagina 34) bedraagt op balansdatum € 9.366.274.
Ten behoeve van het afdekken van het risico van mogelijk oninbare vorderingen is een voorziening
geopend. Deze vooziening heeft een looptijd van minder dan een jaar en het verloop is als volgt:
31-12-2021
Voorziening dubieuze debiteuren
stand I januari

91

3',t-12-2020
EUR
180.060
19.696
385

9.289

60.000

EUR

139.371

Toeroeging t.l.v. de winst- en wrliesrekening
Afboeking t.l.v. de roorlening
Vriþl t.g.v. de winst-en wrliesrekening
stand 31 december

129.991

139.371

Ten behoeve van de financiering van de geneesmiddelenomzet van de lopende maand is door twee
aangesloten ziekenhuizen een kortlopende lening verstrekt. De rente die hiervoor wordt vergoed is
bepaald op de drie-maands Euribor + een opslag. Deze lening wordt verrekend met het uitstaande
debiteurensaldo van betrokken ziekenhuizen (* € 8,9 miljoen).
De overige vorderingen hebben voor € 1,2 miljoen betrekking op nog te ontvangen kortingen.
€.127.500 heeft betrekking op een vordering op de Verpakapotheek ter financiering van de verkoop
van de afdeling lnstellingen in 2017 die in 5 jaar moet worden terugbetaald. Voorts voor € 115.000 op
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de schatting van de nog te verrekenen logistieke werkzaamheden met betrekking tot de distributie van
overgehevelde geneesmiddelen ten behoeve van de betrokken ziekenhuizen en € 32.500
vooruitbetalingen aan leveranciers ivm met aanschaf duurzame bedrijfsgoederen.
Ook de vordering op het ministerie van W/S inzake de kosten voor het op voorraad nemen van
grondstoffen ivm Covid-19 van € 1 91 .600 is onder deze post verantwoord.

5. Liquide middelen

kas

rekeningen-courant ABI$Anro Bouu¡activiteiten
rekeningen-courant ABlrlAnro werkkapitaal
rekeni ng-courant Rabobank

31-'t2-2021

31-12-2020

EUR
70

EUR
70

107

-251.170
5.600.989

7.720.233
7.720.410

5.349.889

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking

Stichting Apotheek Haagse Ziekenhuizen heeft op 15 februari 2021 een kredietovereenkomst voor
onbepaalde tijd met de Rabobank afgesloten en daarmee afscheid genomen van de ABN-Amro bank.
De kredietfaciliteit bestaat uit een rekening-courant met een kredietlimiet van € 10 miljoen en twee
langlopende lengen van € 4 miljoen, respectievelijk € 1 miljoen, af te lossen in vijf jaar.
ln de kredietovereenkomst zijn de volgende zekerheden en verplichtingen jegens de Rabobank
opgenomen:
- Bankhypotheek, 1" in rang, van€ 15,12 miljoen, inclusief rente en kosten op het pand Gharlotte
Jacobslaan 70 inclusief de nieuwbouw
- Pandrecht op de voorraden
- Pandrecht op de bedrijfsmiddelen
- Pandrecht op huidige en toekomstige rechten en vorderingen
De solvabiliteitsratio bedraagt per balansdatum 41,6%.
De bank vereist een Total net debUEBITDA ratio van maximaal2,2S.Voor 2021 is deze J- 0,52
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P¡ssiva
6. Groepsvermoqen

Eiqen rærnpoen

stand 1þnuari
toewegi ng uit resultaat
sbnd per 31 decenùer

31-'t2-2021
EUR

31-12-2020

'to.!w.826

6.790.M0

EUR

3.933.032

3.754.386

't4.477.8æ

'to.w.826

Op grond van het voorgestelde besluit door de Raad van Toezicht op 19 april 2022wordt het resultaat
2021 volledig toegevoegd aan het eigen vermogen.

7. Voorzienlngen
Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

Voot'ziening

Voorziening jubibumlitke-

asbestsanering ringen
Stand p€r 1 þnuari2021

123.520

't25.W

Voorziening
afkoppoling
energierran

l-hga
130.000

Voorziening
reorgan¡satiekosten

1't.220

rutaties

r

I

Toewegingen t.l.v. het resulhat

Ontfekkingen

r3.546

lo.37s

1o.392

113.145

124.714

r 1.086

r Vriþl

t.g.v. het resu¡bat
Stand per 31 decernber 2021

130.(X)o

Totaal

390.304
o
13.546
31.853

1U

'tu

0

371.863

Voorzienino asbestsanerinq
ln 2010 is een ondezoek verricht naar de aanwezigheid van asbest in het gebouw van de Apotheek.
De uitkomst hiervan was dat vóór de vernieuwbouw een uitgebreide sanering plaats zal moeten
vinden. De kosten hiervan zijn geraamd op € 180.000. ln de afgelopen twaalf jaar is, waar
noodzakelijk, een start gemaakt met de verwijdering van het aanwezige asbest. Voor de resterende
werkzaamheden in dit kader, als gevolg van de geplande renovatiewerkzaamheden, wordt € 113.000
toereikend geacht. Deze vooziening heeft een looptijd korter dan twee jaar.
Voorziening jublileum uitkerinoen
De hoogte van deze vooziening is de contante waarde van de vermoedelijk te betalen jubileumuitkeringen in de toekomst aan het personeel dat op 31 december 2021in dienst is van de Apotheek
Als disconteringsvoet is 1,570 gehanteerd. De toevoeging/vrijval aan de vooziening is opgenomen
onder de personeelskosten.
Deze voorziening heeft voor circa 10o/o een looptijd van korter dan een jaar.
Voorzieninq afkoppelinq enerqie van Haoa
Traditioneel ontvangt AHZ haar energie en water van het ziekenhuis Haga. Na de renovatie zal AHZ
over eigen energieaansluitingen beschikken. Hiervoor moet het Haga t € 130.000 ontvlechtingskosten
maken en legt dit neer bij AHZ. Deze voorziening heeft een looptijd korter dan 2 jaar.

Voozieninq reorqa nisatiekosten
De voorziening van reorganisatiekosten houdt verband met een in 2016 geformaliseerd
reorganisatieplan, waarin is voorzien in een gedwongen reductie van het aantal medewerkers met 16
FTE. ln november 2021 is de laatste uitbetaling geweest en bestaan er geen verplichtingen meer
tegenover deze ex-werknemers.
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8. Lanslopende gchulden

stand 31 december
af: kortopend gedeelle

31-12-2021

31-'t2-2020

EUR

EUR

4.322.0O0
813.600
3.508.400

0

Stichting Apotheek Haagse Ziekenhuizen heeft op 15 februari 2021 een kredietovereenkomst voor
onbepaalde tijd met de Rabobank afgesloten. Onderdeel daarvan zijn twee langlopende lengen van
€ 4 miljoen, respectievelijk € 1 miljoen, af te lossen in vijf jaar.
resbchuld
totale 31-12-2021 resterende

oorsprondatum

keliik

percent¡aoe

loopliid EUR

2+2-202't 1.000.000

5þar 3.322.000
rollorær 5þar 1.000.000

5.000.000

4.322.OOO

2+2-2021 4.000.000

1,05o/o

aflossing

2022

looptiid

EUR

4 ]€iar
4 '¡aar

813.600
0
813.600

9. Kortlopende schulden
31-12-2021
schuHen aan kedietinstellingen
schulden aan leræranciers en handelskredieten
te betalen orærige belastingen en premies sociale
verzekeringen
schulden ter zake van pensioenen
overige schulden
te betalen VPB
te betalen BTW

31-12-2020

EUR

EUR

813.600
11.723.820

9.500.000

360.812
14.026
1.109.494

9.848.831

380.143
3.468
680.290

178.770

9.7il
2.266.æ5
16.476.861

orærlopende passiw

0

1.362jt40
21.774.872

Alle hierboven vermelde schulden en overlopende passiva hebben een looptijd van minder dan één
jaar.
Schulden aan kredietinstellinqen
ln februari 2021 z¡n de kortlopende schulden van € 9,5 miljoen bij de ABN-Amrobank afgelost. Het
bedrag van € 813.600 verantwoord op 31-12-2021betreÍt het kortlopende gedeelte van de aflossing
van de langlopende lening bij Rabobank.
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Dit betreft grotendeels leveranciers van geneesmiddelen
Te betalen oræriqe behstingen en premies sociale

wrzekeringen
loonheffing
premies sociale wrzekering

23

31-12-2021

3't-12-2020

EUR

EUR

263.910
96.902
360.812

286.336
93.807
380.143
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31-12-2021
Oærige schulden
werk door derden

owrige

31-12-2020

EUR

EUR

n1.726

502.065
178.225
680.290

837.768
1.109.494

ln de post "overige" is, onder andere een schuld opgenomen van € 600.000 zijnde de verlaging van de
jaarlijkse vergoeding in de organisatiekosten door de Haga en HMC zoals overeengekomen in het
bankconvenant met de Rabobank.
Te betalen VPB: er is voor € 1.084.050 aan voorlopige aanslagen VPB 2021 betaald. De VPB 2021
bedraagt € 1.262.820 Per saldo nog te betalen €.'178.770.

Oærlopende oassir¡a
nog te behlen salarissen, wkanüebijslag, ziektekostenræzekering e.d.
nog b rcrrekenen wrlofaanspraken
te betaþn intest

owrige

31-12-2021

31-12-2020

EUR

EUR

301.394
884.375

229.æ',|

u2.332

5.1y

81.331

1.075.682

209.416

2.266.85

1.362j40

De gereserveerde vakantiebijslag bedraagt op balansdatum € 243.000.
Het nog te verrekenen bedrag aan openstaande verlofaanspraken is vastgesteld door per

medewerker het restrant aan verlofaanspraken en niet opgenomen plb-uren op balansdatum te
vermenigvuldigen met het betreffende uurloon in december, vermeerderd met sociale lasten.
De post "overige" bestaat voor € 1.060.000 uit de voorfinanciering LCG voor te maken kosten. Vorig

jaar was dat op balansdatum € 123.000. Dit verklaart met name het verschil op deze post.
Nlet ln de balans opqenomen activa en verolichtinoen
Uit de verkoop van de activiteiten van de afdeling lnstellingen is voor de jaren 2017 lot en met 2020
een aanspraak ontstaan op een aandeel in de toekomstige omzet die de kopende partij als gevolg van
deze transactie realiseert. Dit was eind 202'l nog niet geheel afgedaan.

Meerjarige activa/verplichtingen :
Een gedeelte van het gebouw wordt verhuurd. Dit leidt in 2022 tot een bate van € 130.000. En
voor de jaren 2023 llm 2027 tot € 31 7.000.
Op het terrein van automatisering, dataverbindingen en communicatie is de Apotheek
meerjarige contracten aangegaan. Voor het jaar 2022leidl dit tot een verplichting van
ongeveer € 383.000 en voor de jaren 2023 tlm 2027 tol1,8 miljoen Euro.
Op het terrein van huisvesting, kleding en abonnementen is de Apotheek meerjarige
contracten aangegaan. Voor het jaar 2022leidt dit tot een verplichting van€.202.000 en voor
de jaren 202311m2027 tot€ I miljoen Euro.

-
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Financiële lnstrumenten
Algemeen
De Stichting AHZ maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële
instrumenten die de onderneming blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen
financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De onderneming handelt niet in financiêle
derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bijelke tegenpartij
of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de onderneming
verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de
m a rktwaarde va n de desbetreffende instru menten.
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 88% geconcentreerd bij de
aangesloten ziekenhuizen c.a.. Het maximale bedrag aan kredietrisico bedraagt de maandomzet
geneesmiddelen minus het ontvangen voorschot voor die omzet.
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 vaste opslag op de Euribor over een groot
deel van de looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De onderneming
heeft als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse)
rentefl uctuaties te beheersen.
Valutrarisico

Gezien de minimale omvang van internationale activiteiten, loopt de onderneming geen valutarisico.
Liquiditeitsrisico
De onderneming bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opeenvolgende liquiditeitsbegrotingen.
Het management ziet er erop toe dat voor de onderneming steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar
zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de
beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft om steeds binnen de gestelde leningconvenanten te blijven.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder
vorderingen, liquide middelen, kortlopende schulden en langlopende schulden benadert de
boekwaarde ervan.
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Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening

10. Netto-omzet
De netto-omzet kan als volgt worden gespecificeerd naar opbrengstcategoriën:

Opbrengst geneesmiddelen deelneners
Opbrengst geneesmiddelen derden
Opbrengsten dienshærlening deelnerners
Opbrengsbn derden

2021
EUR

2020

93.356.070
17.200.673

80.265.843

5.42.2U

6.116.525
3.418.354

3.173.47'l

119.172.498

EUR
14.1'10.O29

103.910.751

Opbrenqst qeneesmiddelen deelnemers
De aangesloten ziekenhuizen krijgen handelsgoederen tegen inkoopprijs en eigen bereidingen tegen
een marktconforme prijs geleverd.
Zowel de omzet bereide oncolytica als handelsgoederen is fors gestegen; € 10,7 miljoen ten opzichte
van2O2O.
De overheveling van de kosten van de zorgoverhevelde geneesmiddelen van de openbare farmacie
naar het ziekenhuisbudget geeft een omzet € 33,5 miljoen. ln 2O2O was dat € 30,6 miljoen.
Opbrengst geneesmiddelen derden
Dit betreft de afgifte van geneesmiddelen aan onder andere niet aangesloten ziekenhuisapotheken en
openbare apotheken. Daarnaast betreft dit de verkoop van overgehevelde middelen aan een aantal
farmaceutische groothandels. Dit laatste heeft gezorgd voor de stijging.

Opbrenqsten diensherleninq deelnerners

Vergoeding dienshærlening in Zekenhuizen
Vergoed ng organisatiekosten
Opbrengst orderregels logistiek
Vergoedi ng laboratori umonderzoeken
Opbrengst logistiek zorgorærherælde geneesmiddelen
i

2021
EUR

2020

1.106.40ô

927.480
3.910.836

2.981.042
739.071
386.025
229.740

5.M2.2U

EUR

ô92.501

333.187
252.521
6.116.525

Verqoedinq dienstverleninq in ziekenhuizen
Deze post bestaat uit de dienstverlening voor de bereiding van oncolytica.
Verqoedinq orqanisatiekosten
VanaÍ 2014 is de zogenaamde Overeenkomst van Opdracht (OvO) declaratiesystematiek van kracht.
ln deze systematiek is geen sprake van een integraal tarief voor wat betreft de aangesloten
ziekenhuizen. Daarvoor in de plaats wordt een, bij de begroting vastgestelde, "vergoeding
organisatiekosten" gedeclareerd.
Conform het bankconvenant met de Rabobank zijn de organisatiekosten 2021 met € 600.000 verlaagd
als gevolg van het resultaat over 2021. De begrote organisatiekosten zijn € 3,6 miljoen.
Opbrengst orderregels looistiek
De aangesloten ziekenhuizen betalen geen opslag voor logistieke kosten over de geneesmiddelomzet
maar krijgen de variabele kosten (50%) van de logistieke vergoeding in rekening gebracht middels
een orderregeltarief en de vaste kosten (50%) worden geacht onderdeel te zijn van hun bijdrage in de
organisatiekosten.
De hogere omzet handelsgoederen komt ook naar voren bij het aantal orderregels. Er zijn in 2021
ruim 1 1.000 meer orderregels gerealiseerd dan in 2020.
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Verqoedinq laboratoriumonderzoeken
De opbrengsten bestiaan uit de declaratie van de verrichte bepalingen en een gedifferentieerd
ordertarief.

Oobrenosten derden
202'l
Opbrengsten laboratori um
Opbrengsten rærhuur
Opbrengst rærrichte diensten
Dirærse opbrengsten

2020

EUR

EUR

1.572.985
197.7ô5

1.163.468
172.çß0

1.360.260

2.076.202

42.461

5.724
3.418.354

3.173.471

Opbrenqsten laboratorium
De ontvangen vergoeding voor bepalingen die zijn gedaan voor de niet aangesloten instellingen is
€ 428.000 (2020: € 306.000). Tevens zijn onder deze post de doorberekende loonkosten aan de
Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML) verantwoord van € 57.000
(2020: € 92.000).
Uit onderzoek en verrichte werkzaamheden voor derden is € 503.000 (2020: € 295.000) ontvangen en
voor microbiologische bepalingen en veegproeven € 522.000 (2020: € 432.000).
Opbrenqst verrichte diensten
Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) is het Landelijk
Coördinatiecentrum Geneesmiddelen opgericht (LCG). Vanwege de uitbraak van het Corona-virus is
landelijke coördinatie noodzakelijk gezien de sterk groeiende vraag naar geneesmiddelen op de
intensive care. LCG is, vanaf aprl2020, gehuisvest in het gebouw van AHZ en de financiële
administratie loopt (grotendeels) via AHZ. Voor de gemaakte kosten én de verrichte dienstverlening
tbv LCG is in 2021€ 1.335.000 (2020: € 2.076.000) gedeclareerd. Op deze dienstverlening wordt door
AHZ geen marge gemaakt.

ll.

Overige opbrengsten
2020

2021
EUR
Diverse opbrengsten

EUR
232.331

2æ.439

12. Biizondere baten
2020

2021
EUR
606.526

Kortingen 2O18An2O2O

EUR

Alle kortingen over voorgaande jaren zijn verrekend met de leveranciers en terugbetaald aan de
ziekenhuizen. Dit heeft geresulteerd in een opbrengst voor AHZ van ruim € 600.000.
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13. Kosten qrond- en hulostoilnen en lnkooo qeneesmlddelen

Farrnaceutische en verzorgi ngsmiddelen
Prijs. en heruriaarderi ngsverschillen
Verbruik grond- en hulpstoffen
Kosþrijs geneesmiddelen
@actiræerde grond-en hulpsbffen ivm eigen
productie
Geactiveerde overige kosten ivm eigen productie

202',1

2020

EUR
102.593.'t17

EUR
87.809.598

-u2.621

-449.050

1.791.822.
10ø..M2.318

3.198.043
90.558.591

-1.791.822
-2.163.323

-3.198.043
-1.920.628

100.087.173

85.439.920

Bij 'farmaceutische en verzorgingsmiddelen" worden de kosten van de omzet van geneesmiddelen
tegen de laatst bekende inkoopprijs vermeld.

Prijsverschillen ontstaan wanneer magazijngoederen tegen een andere waarde worden gekocht dan
de geldende verrekenprijs (=waarderingsprijs). Herwaarderingsverschillen ontstaan bij aanpassing van
de verrekenprijs aan de laatste inkoopprijs/kostprijs.
De daling van de geactiveerde grond- en hulpstoffen wordt veroorzaakt doordat een middel met hoge

grondstoffen na het 1e kwartaal 2021 niel meer door AHZ geleverd mocht worden.
De geactiveerde productiekosten hebben betrekking op de eigen productie van geneesmiddelen.

14. Lonen en salarissen

Salarissen
Vakantiebijslag en gratificaties
Personeel niet in loondienst
Andere personeelskosten
Doorberekende salariskosten

2021
EUR

2020

5.317.926

4.612.215
38/'.783

EUR

386.776
1.654.306
329.273
-88.206
7.600.075

1.897.OO7

318.480
-82.O17

7.130.468

Personeelsbestand
Gedurende het boekjaar 2021 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de groep, omgerekend
naar volledige mensjaren 102,4 (2020 94,4).
Deze personeelsomvang (gemiddeld aantal personen) is als volgt te verdelen naar verschillende
personeelscategorieën :
2021

2020

Personeel algernene en adminisûatiew

functies
Productie- en logisliek personeel
personeel
Personeel terrein- en gebouragebonden
[\¡ledisch-r¡rætenschappelijk

functies
Stagiai res en rakantievr,erkers

18,24

16,96

41,15

37,91

40,81

38,27

2,24

1,25

102,4

9r,39

0,74

0,42

De personeelsomvang (gemiddeld aantal personen) is als volgt onder te verdelen naar de
verschillende bedrijfsactiviteiten :
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202',1

2020

Productie
Laboratorium
Logistiek

35,08
26,29
25,06

30,92

Servicecentum

16,03

r3,85

102,4

94,39

25,U
24,28

ln de post "salarissen" is ook de mutatie verlofuerplichting (€ 117.000) opgênomen.
De post'personeel niet in loondienst" bestaat voor € 868.000 uit aangetrokken medewerkers t.b.v.
LCG die ook zijn doorberekend aan deze stichting. Het restant, € 786.000, bestaat uit kosten gemaakt
voor niet bezette functies secretariaat, lCT, QA en productie.
Onder de post "andere personeelskosten" vallen onder andere de uitgaven voor de werving van
personeel (€ 67.000), kosten vorming en opleiding (€ 45.000) kosten dienstkleding (€ 79.000),
vergoedingen voor woon-werkverkeer (€ 37.000) en de kosten van de arbodienst c.a. (€ 40.000).

15. Sochþ lasten en pensioenlasten
2021
Sociale lasten
Pensioenhsten

EUR

7il.326

736.014
400.416

467.080
1.221.406
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WNT-vemntwoordlng 2021 Apotheek Haagee Zlekenhulzen
De WNT is van toepassing op Apotheek Haagse Ziekenhuizen. Het voor Apotheek Haagse
Ziekenhuizen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021€ 193.000; Klasse lV, WNT maximum

voor de zorg.

l.

Bezoldlglng topfunctlonarl¡sen

Tabel

le Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700

Gegevens 2021
bedragen x €

1

Jonkers

R.

Bezoldiging voor de lved<zaamheden als
topfunctionaris biJ Apotheek Haagse
Ziekenhuizen
Bezoldiging voor andsr€ wsrkzaamheden
dan die als topfunc'tionaris bij Apotheek
Haagse Zlekenhuizen
Bezoldiging voor de werkzaamheden bij
golieerde rcchbpersonen van Apotheok
Haagse Ziekenhuizen
-/- Dubbeltellingen door doorbelastingen

192.996

Subtotâel

192.9S6

Hot voor dê WNT-instslling geldendê
bezoldigingsmaximum dan wel een voor de
individuele topfunctionaris toegêstrane
hogere bezoldiging

193.000

y'- Onverschuldigd betaald en nog niet

terugontvangen bedragT

Totale bezoldlglng
Het bedrag van de overschrijding en reden
waarom de overschrijding al dan niet is
to€gestaan
Toelichting op de vordering wêgens
onverschuldigde bêtâling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

f93.000

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

L':j,l ¡i ji: ,'irj'lijÍl ji iir" ,"r'¡".ij,ll
ii j jrrt I i:r,rrr i . .r I ti: jrrilí lrì I ,),i,, llll{t,l,,
bedragen

x

€I

Bezoldiging voor de werleaamheden als
topfunc{ionaris bij Apotheek Haagse

Ziekenhuizen
Bezoldiging voor andere werkzaamheden
dan die als topfunctioneris bij Apotheek
Haagse Ziekenhuizen
Bezoldiging voor de werkzaamheden bij
gelieerde rechbpersonen van Apotheek
Haagse Ziekenhuizen
-/- Dubbeltellingen door doorbelastingen

Jonkers.

R

216.758

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Subtoteel

216.758

Het voor de WNT-instell¡ng geldende
bezoldigingsmaximum dan lvel een voor de
individuele topfunctionaris toegestane
hogere bezoldiging

217.106

Totale bezoldlglng

2't6.758
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c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2021
bedragen x €

1

Funcüag3goven¡
Aanvang en e¡nde funct¡evervulling in 202f

Vrolijk C.J.

Drs. Van Roon J

voot¿ttcr
o1to1

-31t12

Ltd
o1to1

- 31t12

Borold¡Cng
Bezoldiging

23.160

0

lndividueel toepassel¡jke bezoldig¡ngsmaximum

28.950

19.300

N.v.t.

N.v.t.

23.160

0

N.v.t.

N.v.t

N.v.t.

N.v.t.

Vrolijk C.J.

Drs. Van Roon J

J- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugonfuangen bedrag

Bezoldiglng
Het bedrag van de overschrijding en de reden

waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuld¡gde betaling

qegevof[ 2020
bedragen x €

I

Functlegegevenr
Aanvang en einde functievervulling in 2020

Voozitter
01t01

-31t12

Lrd

23t3

-

31t12

Bezoldlglng
Bezold¡ging

12.500

0

lndividueel toepasselijke bezoldig¡ngsmaximum

27.750

14.355
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Gegevens 2021

Wolf

- de Jonge
l.c.D.Y.N.

Voetelink D.W

Func{lsgagcvanr

Ltd

Ltd

Aanvang en einde functievervulling in 2021

o'tß1

bedragen x €

I

-27n

28n -31t12

E zold¡glng
Bezoldiging

0

0

lnd¡v¡dueeltoepassel¡jkebezold¡gingsmaximum

10.998

8.302

-/- Onverschuld¡gd bêtaald on nog n¡et
terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldlglng

0

0

N.v.t

N.v.t

N.v.t.

N.v.t.

Het bedrag van de overschrijd¡ng en de leden

waarom de overschrijding al dan niet
toegestaan

¡s

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

6¡goven!

Z0Z0

bedragen x € I

Wolf - de Jonge
t.c.D.Y.N

Functlegegoveil

Lid

Aanvang en einde funct¡evervulling in 2020

01to1

-31t't2

Eezold¡glng
Bezoldiging

0

lndividueel toepasselijkebezoldigingsmax¡mum4

18.500
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16. Aúschrilvlngen oo lrmaterlöle en rilaterlöle
vaste ac{iva

202'l
afschrijvi ng i mrnateriële acüva
afschrijvi ng rnateriële activa

2020

EUR

EUR

93.372

93.915
1.070.227

1.0&t.184
1.157.556

1.1il.',142

17. Overiqe bodrifükosten

onderhoud en energiekosten
dotatie worziening dubieuze debiteuren
huur en leasing
dotatie voorziening winkeldochters
aþernene kosten
nedische kosten en inbrne rmgazijnrærbruiken
doorberekende kosten, nagekonæn baten en lasten,
wþl/dotaties aan voorzieni ngen

2021
EUR

2020

691.595
-9.289

630.590
-40.304

I10.540

116.707

39.705

28.314
1.986.926
1.262.986

2.2æ.482
1.523.310

EUR

-17.916

-34.638

4.602.427

3.950.581

Onderhoud en enerqiekosten
De kosten van energie bedragen € 4M.O0O (2020: € 401.000) en de kosten van onderhoud bedragen
€ 248.000 (2020: € 229.000).
Dotaties voorzieninqen
ln 2013 is een vooziening dubieuze debiteuren geopend en in 2014 is een voorziening geopend voor
mogelijk onverkoopbare producten in het magazijn (winkeldochters).
18. Rentebaten en soortqeliike opbrenosten
Dit betreft de rente van de vordering op de Verpakapotheek.
19. Rentehsten en soortgelllke kosten
2021
EUR

2020

intest kortopende lening ABNAmro

46.9r3

318.2il

intrest langlopende lening Flabobank
inbest instellingen/rekening-courant/orærig

4.813

EUR

65.242

28.158

r56.968

u6.412

De kortlopende lening met ABN-Amro is afgesloten op 1 8-6-2018 en afgelost op 25 februari 202'l .
Op 24 februari202l zijn 2 langlopende leningen met de Rabobank afgesloten voor in totaal
€ 5 miljoen.
Aan de 2 ziekenhuizen is € 23.000 rente vergoed voor de verstrekking van één maand werkkapitaal
omzet geneesmiddelen en aan ABN-AMRO/Rabobank is € 42.000 bereidstellingsprovisie en
negatieve rente betraald.
20. Vennootschapsbelastinq
De nominale en effectieve belastingdruk over het boekjaar bedraagt 24,3o/o (2020:24,7o/o).
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Verbonden oartiien
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestiaat tussen de onderneming
en een natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de onderneming. Dit betreffen onder meer
de relaties tussen de onderneming en haar deelnemingen, de aandeelhouders, de bestuurders en de
functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen,
diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.

Verbonden Partijen:

¡
¡
¡
¡

Haaglanden Medisch Centrum
Reinier Haga Groep
Lab West B.V.

Village Green Fin BV (betreft C.J. Vrolijk)

De Raad van Toezicht van de stichting AHZ wordt gevormd door een onafhankelijk voozitter en twee
leden van de Raad van Bestuur van de volgende twee ziekenhuizen:
- HagaZiekenhuis
- Haaglanden Medisch Centrum (HMC).
De leveranties van geneesmiddelen van in totaal 90,2 mln. Euro en de overige dienstverlening van in
totaal 4,5mln. Euro aan deze twee aangesloten ziekenhuizen vinden tegen kostprijs + een vergoeding
voor de indirecte kosten plaats. Levering van zelf gefabriceerde medicijnen gebeurt tegen een
marktconform tarief.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en leden van de Raad van Toezicht is opgenomen op de pagina's
30 t/m 32.

Honorarium accountant
Het honorarium van het accountantskantoor voor de controle op de jaarrekening van 2021 is
onderdeel van de'algemene kosten".
De honoraria van de accountant zijn als
(bedragen x€ 1.000):

wþt
2020 percentage

2021
37

Jaarrekeningconfole

35
6
0
0

Oærige confoleuærkzaanheden
Belastingadviezen
Oræri

ge dienstrrerleni ng

41

38

97o/o

3o/o

l00o/o

Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van belang zijn voor de
jaarrekening van het jaar 2021 .
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3.

De enkelvoudige jaarrekening
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De referenties veruijzen naar de referenties in de geconsolideerde laarverslaggeving van Apotheek Haagse Ziekenhuizen.

De enkelvoudige balans van Apotheek Haagse Ziekenhuizen per 31 december 2021
(na voorstel resultaatbestem ming):

Activa

ref.

31-12-202'l

31-12-2020

EUR

EUR

I

273.498

2

14.235.681
1.866.398

3f 1.070
14.000.972

)

Vaste ac$ta

mrmbriële r¡aste activa
t\lateriële vasb actir¡a
Financiële vaste activa
Totaalvaste activa
I

21

'16.375.577

1.749.965
16.062.007

Vþ¡lterrüar,fria
Voorraden
Vorderingen
Rekening-courant Fl-Z BV
Liquide middelen
Totaalvlotbnde actira

22
4
23
5

VoorzÞninçn
Langlopnæ- schulün
Korüopn&schulÖ;n

2.74.19t
5.349.889

u.8u.982

32.710.002

31-12-2021

31-12-2020

EUR

EUR

6
7

14.477.858

't0.w.826

I

3.508.400

9

Totaal

1.960.668

7.720.410

16.647.995

ref. .)

Eigen vermogen

1.373.831
7.180.081

18.459.405

Totaal

Passiva

762.819
8.015.508

371.863
16.476.861

u.8u.982

390.304
0
21.774.872
32.710.002

*) Vanwege gelijkluidende toelichting in de geconsolideerde jaanekening is het oorspronkeliJke referentienummer aangehouden.
De balans wijkt op onderdelen af van het voorgeschreven model volgens het Baelu¡t Modellen Jaanekening. De presentatie van
de balans is een mengvorm van model A (voor wat betrefr de pagina presentatie) en model D (voor wat betreft de volgorde van
de presentatie).
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De enkelvoudige winst-en-verliesrekening van Apotheek Haagse Ziekenhuizen over 2021

Netto

ref.
24

Orzet

Oærige bedrijfsopbrengsten

11

Bþondere baten

12

2021
EUR

2020

21.477.659
236.433
606.526

22.060.595
232.331

22.320.6't8

Som der bedrþopbrengsten

EUR

22.292.926

Kosten grond- en hulpstoffen en inkoop

geneesnÍddelen
Lonen en salarissen
Sociale lasþn en pensioenlasten
Afschrijvingen op inmateriële en rnateriële raste

Oerige bedrijfskosten
Som der bedrþlæten

25
14

activa

15
16

26

'1.221.4ß

4.001.710
7.130.468
1.136.430

1.157.556
4.412.708

3.886.r0r

2.698.486
7.600.075

17.090.231

BedrijfsresulÞat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Flentehsþn en soorþelijke kosten

18

5.230.387
6.000

19

156.968

20

5.079.419
1.245.355

Resultaat vóór belasting
behslingen

Resultaat ná belasting

3.834.0&+

Flesultaat FFZ BV

98.968
3.933.032

Netto resultaat

37

11M142
17.318.851

4.974.075
13.585
3/;6.412

4.æ1.248
1.16/..461
3.476.787
277.599
3.754.386
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Toelichtinq behorende tot de enkelvoudiqe iaarrekeninq 2021
Algemeen
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de statutaire jaarrekening 2021 van de
onderneming. De financiële gegevens van de ondememing zijn in de geconsolideerde jaarrekening
van de onderneming ven¡rerkt.

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening hierna niet
nader zijn toegelicht, wordt venruezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-enverliesrekening.
Grondslaoen voor de waarderino van activa en passiva en de resultiaatbepalino
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die
voor de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening, met uitzondering van de hierna
genoemde grondslagen.

Financiële instrumenten
ln de enkelvoudige jaarrekening worden financiële instrumenten gepresenteerd op basis van hun
juridische vorm.

Ðee I nem i ng e n i n g roeps m aatsc h a ppijen
ln de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de

vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde.
Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de
onderneming gehanteerd.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de
onderneming echter geheel of ten dele garant staat voor de schulden van een deelneming, dan wel de
feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) in staat te stellen tot betaling van haar
schulden, wordt een voorziening gevormd ter grootte van de venr/achte betalingen door de
onderneming ten behoeve van de deelneming. De voorziening wordt primair ten laste van de
vorderingen op de deelneming gevormd en voor het overige gepresenteerd onder de voorzieningen.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs of lagere realiseerbare waarde. lndien sprake is van een stellig voornemen tot
afstoting vindt waardering plaats tegen de eventuele lagere venrachte verkoopwaarde.
Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Eventuele
winsten of verliezen worden verantwoord onder financiële baten en lasten.

Resultaat deel nem ingen
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van
de onderneming in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij
overdracht van activa en passiva tussen de onderneming en haar deelnemingen en tussen
deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet venrerkt voor zover deze als niet gerealiseerd
kunnen worden beschouwd.

De aansprakelijkheid van AHZ volgens artikel 2:4038W
AHZ heeft een verklaring afgegeven waarin ziizich aansprakelijk stelt voor de verplichtingen van
FHZ BV.
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Activ¡
21. Flnanciöþ væte actlva

31-12-202t
EUR
1.749.965
98.968

shnd 1þnuari
resultaat Fl-Z BV ná belasling
i nfornele kapibalstcrti ng
100% deelnening in Farrnaservice l'hagse
Zekenhuizen BV (Fl-U),

17.465
1.866.398

31-12-2020
EUR

1.402.4W
277.599
69.867
1.749.965

Conform de toelichting is het vermogen van Farmaservice Haagse Ziekenhuizen BV opgenomen
onder de financitile vaste activa.

Zl. Voorraden
31-12-2021
roorraad gereed produc[ handelsgoederen
roorraad in consignatie
grond- en hulpsbffen, onderhanden r¡rærk
af :

roorleni

ng winkeldochters

31-12-2020

EUR

EUR

482.058

478.035

351.932

591.500
356.296

-7t.t7L

-s2.000

762.819

f .373.831

Voor de op te nemen toelichting op de voorraden wordt vervvezen naar referentienummer 3 behorende
bij de geconsolideerde jaarrekening (pagina 19).

23. Rekeninq-courant FHZ BV
31-'t2-2021
EUR
1.960.668

Rekening-courant Fl'Z BV

31-12-2020
EUR

2.7M.1çA

Onderlinge verrekening tussen de stichting en de BV vindt plaats door middelvan een (renteloze)
rekening-courant tussen beide entiteiten.
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Passiva
6. Elqen vermocen
31-12-2021
Eigen rernpgen

31-12-2020

EUR

EUR

stand 1þnuari

10.w.826

toeweging uit resultaat
stand per 31 decenùer

14.477.858

6.790.440
3.754.386

3.933.032

10.W.826

Resultaatbestemming:
Op grond van het voorgestelde besluit door de Raad van Toezicht wordt het resultiaat 2021 volledig
toegevoegd aan het eigen vermogen.

Niet in de balans ooqenomen activa en verpllchtlnqen
Deze zijn gelijk aan de genoemde rechten en verplichtingen in de toelichting op de geconsolideerde
balans op pagina 24.
Voor de omzetbelasting is een fiscale eenheid BTW voorAHZenFHZ BV aangevraagd en
afgegeven. Uit hoofde hiervan zijn beide vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk voor de eventuele
schulden omzetbelasting.
Voor de vennootschapsbelasting is een fiscale eenheid niet mogelijk.
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Resultatenrekening
21. Netto

Orzet
2021

Opbrengst geneesniddelen deelneners
Opbrengst geneesniddelen derden
Opbrengsten dienstrcrþning deelnencrs
Opbrengsten derden

2020

EUR

EUR

4.412.970
8.¿148.934

4.631.339
7.894.377

5.M2.2U

6.r16.525

3.173.471
21.477.659

3.418.354
22.060.595

De omzet geneesmiddelen bestaat uit de omzet van eigen gefabriceerde of op naam afgeleverde
geneesmiddelen + de logistieke vergoeding en marge voor de geneesmiddelen die door FHZ BV zijn
geleverd. De stijging van de levering van overgehevelde middelen aan een aantialfarmaceutische
groothandels heeft gezorgd voor de stijging van de marge op de verkoop aan derden.
FHZ BV levert alleen ingekochte - geregistreerde - geneesmiddelen (handelsproducten) aan
zorginstellingen c.a.

25. Kosten grond- en hulpstolfsn en inkooo qeneesmiddelen
2020

2021
Farrnaceutische en verzorgingsmiddelen
Prijs- en heruaarderingsverschillen
Verbruik grond- en hulpstoffen
Kosþrijs geneesniddelen

EUR

EUR

4.898.278
-36.469
1.791.822

5.959.442

6.653.631

9.120.381

-1.791.822
-2.163.323
2.698.486

-3.198.043
-1.920.628
4.001.710

-37jM
3.198.043

Cæactiræerde grond-en hulpstoffen ivm eigen

fabricage
Geactiveerde orcrige kosten ivm eigen fabricage

Bij Tarmaceutische en verzorgingsmiddelen" wordt de omzet van geneesmiddelen tegen de laatst

bekende inkoopprijs vermeld. De daling van de geactiveerde grond- en hulpstoffen wordt veroorzaakt
doordat een middel met hoge grondstoffen na het 1" kwartaal 2021 niet meer door AHZ geleverd
mocht worden.
De geactiveerde productiekosten hebben betrekking op de eigen fabricage van geneesmiddelen.

26. Overiqe bedrilbkosten

onderhoud en energiekosten
dotatie roorzieni ng dubieuze debiteuren
huur en leasing
dotalie rcorziening winkeldochters
algernene kosten
rnedische kosten en i nterne rnagazUnverbruiken
doorberekende kosten en nagekornen baten en lasten

202'l

2020

EUR

EUR
630.590

691.595
-9.289

-40.æ4

110.540

116.707

39.705

28.314

2.2U.482

1.986.926
1.198.506

1.333.591

-17.916

-34.638

4.412.708

3.886.101

Resultaat deelneminq
Dit betreft het aandeel van de onderneming in het resultaat van haar deelneming (FHZ BV) die tevens
groepsmaatschappij is.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
namens Raad van Toezlcht:

namens Raad van Bestuur:

C.J. Vrolijk,

drs. R. Jonkcrs

Voorzitter

Bestuurder

N.M.H. Hoefsmit

drs. D.W. Voetellnk
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Overige gegevens
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4.1

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming

Er is geen statutaire bepaling inzake de resultaatbestemming en dientengevolge wordt het resultaat
2021 toegevoegd aan het eigen vermogen.

4.2

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De bestuurder van de Stichting Apotheek Haagse Ziekenhuizen heeft de jaarrekening 2021
vastgesteld op 19 april2022.
De Raad van Toezicht van de Stichting Apotheek Haagse Ziekenhuizen heeft de jaarrekening 2021
goedgekeurd op 19 april2022.
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4.3

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

45

ABAE

BV.
19

AB -tIL B
ACCOUNTANTS EN ADVISEURS

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de Raad van Toezicht en de Raad van Besluur van SEichEing Apotheek Haagse Ziekenhuizen
A. Verklaring over de in het jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021van SlichEing Apotheek Haagse Ziekenhuizen

Ee

Den

Haag gecontroleerd.
Naar ons oordeel geett de in ditjaarsLukken opgenomenjaarrekening een geLrouw beetd van de

grootLe en de samenstetling van het vermogen van Slichling Apoiheek Haagse Ziekenhuizen per 31
december 2021 en van het resutlaat over 2021 in overeenstemming mel Tilel 9 Boek 2 BW en de
bepalingen van en krachEens de WeE normering bezoldiging topFunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT).
De

jaarrekening bestaat uil:

1.
2.
3.

de geconsotideerde en enketvoudige batans per 3'1 december 2021;
de geconsotideerde en enkelvoudige wins[- en vertiesrekening over 2021; en
de toetichling met een overzichl van de gehanleerde grondslagen voor tinanciële verstaggeving
en andere loelichtingen.

De basis voor ons oordee[
Wij hebben onze controte uitgevoerd votgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
conlrolesEandaarden en hel ControleprolocoI WNT 2021 va[[en. Onze veranlwoordetijkheden op

grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoorde[íjkheden voor de conlrote van de
jaarrekening'.
Wij zijn onaFhanketijk van Stichting Apotheek Haagse Ziekenhuizen zoals vereist in de Wet toezichl
accounlanlsorganisaEies (Wla), de Verordening inzake de onathanketijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevanle onaFhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregets accounlanls

(vcBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen conlrote-intormatie votdoende en geschikl is als basis voor
ons oordee[.

Nateving anticumulatiebepating WNT nieE geconEroleerd
ln overeenstemming mel het ControleprotocolWNT 2021 hebben wij de anticumutatiebepating,
beschreven in artikel 'l .6a WNT en arlikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeting WNT, niet gecontroteerd.
Dit betekenl dat wrj niel hebben gecontroteerd of er wetoF nieL sprake is van een normoverschrijding
door een [eidinggevende EopFuncLíonaris vanwege eventuele dienslbetrekkingen als leidÍnggevende
EopFunctionaris bij andere WNT-ptichtige inste[[ingen, atsmede oF de in dil kader vereiste toetichling
juisE en voltedig is.

ABAB Audít & Assurånce 8.V., Etten Pankhu¡slsEraåt 1 K, 5032 MD T¡lburg. Postbus 1 0085, 5000 JB Titburg. Telefooî 013-4647272.
lnternet www.abab.nt. E-mail info@abab.nl. IBAN: N136RA8O0151219400, BIC: RABONL2U.
Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepðssing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandet onder nummer 1 8028690,
Op verzoek wordt een exemptaar hiervan toegezonden. ABAB is tid van het internðlionale netwerk Primeclobat.
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B.

Verklaring over de in hel jaarstukken opgenomen andere inFormatie

HeI jaarstukken omvåt andere inFormaEie, naasE de jaarrekening en onze conlroteverktaring daarbij.
De andere inFormalie besEaal uiE:

o
.
o
.

heL besLuursve¡stag van de Raad van Bestuur;

het voorwoord van de Raad van Toezichl;
WNT intormaLie van de leden van de Raad van ToezichL en de besluursteden;
de overige gegevens.

Op grond van onderslaande werkzaamheden zijn wij van meníng dat de andere intormaEie:
meL de jaarrekening verenigbaar is en geen materiête atwijkingen beval;

-

atte inForma[ie beva[ die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereisL voor hel besLuursverslag
en de overige gegevens.

Wij hebben de andere inFormaEie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuiI de jaarrekeningconlrote oF anderszins, overwogen of de andere intormatie maEerië[e

atwijkingen bevat.
Mel onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereislen in Titel 9 Boek 2 BW en de
Nederlandse Standaard 720.Deze werkzaamheden hebben nieI dezettde diepgang als onze
controtewerkzaamheden bij de jaarrekening.
verantwoordelijk voor het opsEetlen van de andere intormatie, waaronder hel
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenslemming met Titel 9 Boek 2 BW en de bepalingen
van en krachlens de Wel normering bezoldiging loptunctionarissen publieke en semipubtieke sector
Het besluur

is

(wNr).
C. Beschrijving van verantwoordet'rjkheden met beLrekking

tot

de

jaarrekening

Verantwoordetijkheden van het bestuur en de raad van loezicht voor

de

jaarrekening

Het bestuur is veranlwoordetijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenslemming met Titel 9 Boek 2 BW en de bepalingen van en krachtens de Wel normering
bezotdiging topFuncLionarissen publieke en semipublieke seclor (WNT). ln dil kader is het
besluur verantwoordetijk voor een zodanige inlerne beheersing die het bestuur noodzaketijk acht om
hel opmaken van de jaarrekening mogetijk Ee maken zonder atwijkingen van malerieel belang als
gevotg van Fouten oF Fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moe[ het bestuur aFwegen oF de onderneming in s[aal is om haar

werkzaamheden in continuïteit voort le zetten. Op grond van genoemd verstaggevingsstetseI moel
hel besluur de jaarrekening opmaken op basis van de conEinuïteilsverondersEetling, lenzij heE besluur

hel voornemen heett om de vennootschap te liquideren of de bedrijFsaclivilei[en le beëindigen of als
beêindiging het enige reatis[ische a[[ernaEiet is.
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gebeurLenissen en omsEandigheden waardoor gerede twijFet zou kunnen besEaan
oF de onderneming haar bedrijFsactiviteilen in conEinuïteit kan voorLzelten, loelichten in de
HeE besEuur moeL

jaarrekening.
De raad van toezichl is veranlwoordetijk voor hel uiEoetenen van Eoezichl op het proces van Financiëte

verstaggeving van de vennooEschap.
Onze verantwoordetijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordetijkheid is het zodanig ptannen en uilvoeren van een controleopdrachl dat wij
daarmee voldoende en geschikLe conlrole-informalie verkrijgen voor het door ons at le geven
oordeel.
Onze controte is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absotute mate van zekerheid waardoor

het mogelijk

is

dat wij tijdens onze conlrole niet atte materiële toulen en Fraude onldekken.

AFwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van traude oF touten en zijn malerieelindien redelijkerwijs
kan worden verwacht dal deze, aFzondertijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen díe gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De maEeriatiteiE

beïnvloedI de aard, Eiming en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evatua[ie van het
eFFecl van onderkende afwükingen op ons oordee[.

Wij hebben deze accountantscontrole proFessioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar retevant
protessionele oordeetsvorming toegepasl in overeenstemming meI de Nederlandse

controlestandaarden, ethische voorschriFlen en de onathankelijkheidseisen.
Onze controle beslond onder andere uil:

-

-

-

Hel idenEiticeren en inschalten van de risico's dat de jaarrekening atwijkingen van
malerieel belang beval ats gevolg van fouten oF Fraude, het in reactie op deze risico's
bepalen en uitvoeren van conlrolewerkzaamheden en het verkrijgen van conlroleintormalie die voldoende en geschikL is ats basis voor ons oordeet. Bij traude is heL risico
dat een aFwijking van malerieel belang niet ontdekl wordt groter dan bij Foulen. Bij Fraude
kan sprake zijn van samenspênning, valsheid in geschrifle, het opzetLelijk natalen
transacties vasI le leggen, heE opzeLletijk verkeerd voorsle[[en van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.
Het verkrijgen van inzichl in de inlerne beheersing die retevanI is voor de controte met ats
doe[ conlrolewerkzaamheden te setecleren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niel als doel om een oordeel uit le spreken over de etFeclivileil
van de inlerne beheersing van de entiteil.
Hel evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor tinanciële
verslaggeving en hel evalueren van de redetijkheid van schallingen door hel bestuur en de
Eoetichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
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Hel vaslstetten dat de door hel besluur gehanteerde conlinuïleilsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens hel op basis van de verkregen controte-inFormaEie vasEste[[en of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijtet zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsacliviEeiEen in conEinuïEeit kan voortzetten. Ats wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang besLaat, zijn wij verplichl om aandachE in onze
conEroleverktaring te vesligen op de relevante gerelaleerde toetichEingen in de
jaarrekening. Als de loelichlingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conctusies zijn gebaseerd op de controle-inFormatie die verkregen is tot de daEum
van onze conLroleverklaring. Toekomslige gebeurtenissen of omslandigheden kunnen er

echler

Eoe leiden dal een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven.
Het evalueren van de presenlalie, strucLuur en inhoud van dejaarrekening en de daarin

opgenomen Eoelichtingen.
Het evalueren oF de jaarrekening een geErouw beetd geett van de ondertiggende
Eransaclies en gebeurlenissen.

Cegeven onze eindverantwoordelijkheid voor hel oordeelzijn wij verantwoordetijk voor de aansluring
van, het toezicht op en de uitvoering van de groepsconLrote. ln dit kader hebben wij de aard en
omvang bepaald van de uil Ee voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij
zijn de omvang en/of hel risicoprotielvan de groepsonderdeten of de acEiviEeiten. Op grond hiervan
hebben wij de groepsonderdeten geselecleerd waarbij een conlrole of beoordeling van de votledige
tinanciëte informalie of specitieke posten noodzaketijk was.
Wij communiceren mel de raad van EoezichL onder andere over de geptande reikwijdte en liming van
de conErole en over de signiticante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder evenluele signiFicante tekortkomingen in de interne beheersing.

Tilburg, 19 april2022
ABAB Audit & Assurance B.V
Was

getekend

R.M. Smitlenberg RA
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