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VPTZ Lane! van Cuijk 

Sint I\nthonis 

Balans per 31 december 2018 

31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

Activa 

Materiële vaste activa 
Inrichting en inventaris (geschonken) 
Inrichting en inventaris (eigen investering) 

pm 
o 

pm 
o 

o o 

Vlottende activa 

Vorderingen 
Overige vorderingen en overlopende activa 4.021 1.926 

Liquide middelen 201.862 171.021 

205.883 172.947 

Passiva 

Eigen vermogen 142.298 113.057 

Fonds vrijwilligers 39.041 39.041 

Kortlopende schulden 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.500 1.832 
Overige schulden en overlopende passiva 21.044 19.017 

24.544 20.849 

205.883 172.947 



VPTZ Land van Cuijk 

Sint ,\nthonis 

Exploitatie-overzicht boekjaar 2018 

Boekjaar 2018 
€ € 

Boekjaar 2017 
€ € 

Baten 

Toegezegde subsidie VWS 168.575 147.364 
Eigen bijdrage gasten 22.743 33.845 
Bijdrage WMO gemeenten Land van Cuijk 12.500 6.250 
Donaties 17.023 21.724 
Rente 10 21 

221.851 209.204 

Lasten 

Lonen en salarissen 120.809 110.604 
Organisatiekosten 71.801 71.338 

192.610 181.942 

Exploitatie 29.241 27.262 



VPTZ LCJnd van Cuijl: 

5111t i\nLhoni3 

I 1. Toelichting op de algemene zaken 

Algemeen 

De toelichting op de algemene zaken heeft betrekking op de balans en het exploitatie-overzicht. 

1. Waarderingsgrondslagen 

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en schulden opgenomen tegen nominale waarde. 
Op de vorderingen wordt eventueel een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht. 
Het financieel verslag is opgesteld op basis van historische kosten. 

2. Resultaatbepalingsgrondslagen 

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, 
aan het verslagjaar toe te rekenen, lasten. 

3. Huisvesting en inrichting 

De Stichting Vrienden van het hospicehuis land van Cuijk is de eigenaar en verhuurder 
van het pand, waarin de VPTZ land van Cuijk en hospice de Cocon gehuisvest zijn. De stichting 
VPTZ land van Cuijk huurt het pand. De inventaris van het pand, met een aanschafwaarde van € 58.138, 
is door de Stichting Vrienden van het hospicehuis land van Cuijk geschonken aan de VPTZ Land van Cuijk. 
Hierop wordt niet afgeschreven. 

4. Fonds vrijwilligers 

De Stichting tot Steun van de stichting VTZ land van Cuijk is geliquideerd. Het saldo op het moment 
van liquidatie bedroeg € 39.041 en is ontstaan door giften en donaties ten behoeve van vrijwilligers. 
Het saldo is in de jaarrekening verantwoord in het Fonds Vrijwilligers. Kosten voor de vrijwilligers, 
voor zover niet betaalbaar uit de reguliere exploitatie, worden ten laste van dit Fonds gebracht. 



VPTZ l.and Vim CUljk 

S111l f\nthcJnIS 

I 2. Toelichting op de balans per 31 december 2018 

Materiële vaste activa 
2018 

€ 
Inrichting en inventaris (eigen investering) 

Investeringen 2013 
Cumulatieve afschrijving tim 31 december 2016 

Boekwaarde per 31 december 2017 
Afschrijving boekjaar 2017 

Boekwaarde per 31 december 2017 

5.105 
-5.105 

o 
o 
o 

Vlottende activa 
31-12-2018 31-12-2017 

€ € 

Vorderingen 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Nog te ontvangen bedragen 
Vooruitbetaalde exploitatiekosten 

Totalen 

1.987 
2.034 

21 
1.905 

4.021 1.926 

Liquide middelen 

Rabobank, rekening-courant 
Rabobank, BedrijfsSpaarRekening 
Kas 

102.890 
97.524 
1.448 

71.941 
97.503 
1.577 

Totalen 201.862 171.021 



VPTZ Land van Cuijk 

S~llt è\lllhonis 

I 3. Toelichting op het exploitatie-overzicht boekjaar 2018 

2018 2017 
€ € 

Baten 

Toegezegde subsidie VWS boekjaar 168.575 147.364 
Eigen bijdrage gasten 22.743 33.845 
Bijdrage WMO gemeenten Land van Cuijk 12.500 6.250 
Donaties 17.023 21.724 
Donaties Fondsen t.b.v. aanschaf inventaris 15.000 20.152 
Aanschaf inventaris -14.000 -20.152 
Rente 10 21 

Totalen 221.851 209.204 

Lasten 

Lonen en salarissen 

Brutolonen, sociale lasten en pensioenlasten 120.809 110.604 

Organisatiekosten 

Huur 
Energiekosten 
Kosten vrijwilligers 
Huishoudelijke kosten 
Automatisering, telefonie en beveiliging 
Overige organisatiekosten 
Bankkosten 

Totalen 

20.400 19.364 
3.759 3.193 

21.758 26.002 
7.877 9.637 
5.568 2.690 

12.135 10.139 
304 313 

71.801 71.338 

Boxmeer, 20 mei 2019 

Namens het bestuur van 
Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk 

S. Adema 
voorzitter 



VPTZ Land van Cuijk 

Sint Anthonis 

11 Overige gegevens 

Samenstellingsverklaring 

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 
Land van Cuijk te Sint Anthonis bestaande uit de balans per 31 december 2018 en het exploitatie-overzicht over 
2018 met de toelichting samengesteld. De samenstellingsverklaring luidt als volgt: 

Samenstellingsverklaring van de accountant 
De jaarrekening van Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk is door ons samengesteld 
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en het 
exploitatie-overzicht over 2018 met de daarbij behorende toelichting. In deze toelichting is onder andere een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants 
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht 
dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel9 
van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve 
verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden in overeenstemming met de daarvoor geldende 
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. 
Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld 
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land 
van Cuijk. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een 
oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van 
deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, 
integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

Boxmeer, 20 mei 2019 

Bol Accountants B.V.. 



www.boladviseurs.nl 


