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Vi)TZ Lr11]Cl V0i~ CliiJI' 

Sint Allthol]is 

Balans per 31 december 2020 

31-12-2020 31-12-2019 
€ € 

Activa 

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

pm 
8.939 

pm 
11.918 

8.939 11.918 

Vlottende activa 

Vorderingen 
Overige vorderingen en overlopende activa 109.318 125.886 

Liquide middelen 99.726 84.977 

217.983 222.781 

Passiva 

Eigen vermogen 198.843 195.275 

Kortlopende schulden 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.607 4.356 
Overige schulden en overlopende passiva 16.533 23.150 

19.140 27.506 

217.983 222.781 



VPTZ l.and van 

Sint P,ilthol1is 

Exploitatie-overzicht boekjaar 2020 

Boekjaar 2020 Boekjaar 2019 
€ € € € 

Baten 

Toegezegde subsidie VWS 159.100 169.663 
Eigen bijdrage gasten 15.610 34.970 
Bijdrage WMO gemeenten Land van Cuijk 12.500 12.500 
Donaties 13.208 23.329 
Rente 3.004 2.255 

203.422 242.717 

Lasten 

Lonen en salarissen 130.944 136.787 
Afschrijvingen 2.979 2.979 
Organisatiekosten 65.931 89.015 

199.854 228.781 

Exploitatie 3.568 13.936 



VPTZ l.and van CuiJ' 
Sint Anthonis 

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. Informatieverschaffing over continuïteit 

Het Coronavirus heeft ook invloed op de stichting. Op dit moment zijn de gevolgen van het vrius voor 
de stichting beperkt. De activiteiten kunnen nog steeds worden voortgezet, met de adviezen van het 
RIVM in ogenschouw genomen. Alle mogelijke maatregelen worden getroffen om medewerkers een veilige 
werkomgeving te bieden. 

Gezien de impact van het Coronavirus op de algehele maatschappij en daarmee dan ook op de 
stichting blijft er sprake van een bepaalde mate van onzekerheid. Echter, door de maatregelen vanuit de 
overheid alsmede de naar verwachting beperkte terugval van activiteiten is er geen sprake van 
gerede twijfel of ernstige onzekerheid ten aanzien van de continuïteit. De in de onderhavige 
jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook 
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. 



VPTZ l.and van 

Sint Allthollis 

I 2. Toelichting op de balans per 31 december 2020 

Materiële vaste activa 
2020 

€ 
Inrichting en inventaris (eigen investering) 

Investeringen 
Cumulatieve afschrijving tim 31 december 2019 

Boekwaarde per 31 december 2019 
Afschrijving boekjaar 2020 

Boekwaarde per 31 december 2020 

20.002 
-8.084 

11.918 
-2.979 

8.939 

Vlottende activa 
31-12-2020 31-12-2019 

€ € 

Vorderingen 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Lening Stg. Vrienden van het Hospice-Huis Land van Cuijk 
Nog te ontvangen bedragen 
Vooruitbetaalde exploitatiekosten 

Totalen 

100.000 
7.503 
1.815 

120.000 
2.955 
2.931 

109.318 125.886 

Liquide middelen 

Rabobank, rekening-courant 
Rabobank, BedrijfsSpaarRekening 
Kas 

60.790 
37.539 
1.397 

46.973 
37.534 

470 

Totalen 99.726 84.977 



I/PTZ I_lil': van Cuij!< 

Sint Anthorus 

Eigen vermogen 
2020 
€ 

Stand per 1 januari 
Bij: opheffing fonds vrijwilligers 
Bij: exploitatiesaldo boekjaar 

Stand per 31 december 

195.275 
o 

3.568 

198.843 

Kortlopende schulden 
31-12-2020 

€ 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Loonheffing, sociale lasten en pensioenen 2.607 

Overige schulden en overlopende passiva 

Personeelskosten 
Pensioenpremie 
Voorziening vakantiegeld en -dagen 
Ziekteverzu i m 
Exploitatiekosten 

Totalen 

3.160 
1.843 
3.323 
5.360 
2.847 

16.533 

NIET UIT BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 

2019 
€ 

142.298 
39.041 
13.936 

195.275 

31-12-2019 
€ 

4.356 

5.324 
1.568 
3.323 
5.360 
7.575 

23.150 

De Stichting heeft een huurcontract voor onbepaalde tijd afgesloten. Opzegging kan met inachtneming 
van een opzegtermijn van één jaar. De jaarlijkse huur bedraagt € 20.300. 



\/PTZ 

I 3. Toelichting op het exploitatie-overzicht boekjaar 2020 

2020 2019 
€ € 

Baten 

Toegezegde subsidie vws boekjaar 159.100 169.663 
Eigen bijdrage gasten 15.610 34.970 
Bijdrage WMO gemeenten Land van Cuijk 12.500 12.500 
Donaties 13.208 23.329 
Rente 3.004 2.255 

Totalen 203.422 242.717 

Lasten 

Lonen en salarissen 

Brutolonen, sociale lasten, pensioenlasten en overige personeelskosten 130.944 136.787 

Organisatiekosten 

Huur 20.400 20.400 
Energiekosten 2.117 2.587 
Kosten vrijwilligers 14.956 25.713 
Huishoudelijke kosten 7.712 8.770 
Automatisering, telefonie en beveiliging 3.736 7.482 
Onderhoud inventaris en kleine aanschaf 3.260 5.088 
Overige organisatiekosten 13.411 18.672 
Bankkosten 339 303 

Totalen 65.931 89.015 

Boxmeer, 18 juni 2021 

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

s. Adema 
voorzitter 



VPTZ l.and van Cuijk 

Sint Anthonis 

11 Overige gegevens 

Samenstellingsverklaring 

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 
Land van Cuijk te Sint Anthonis bestaande uit de balans per 31 december 2020 en het exploitatie-overzicht over 
2020 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 2020 en het 
exploitatie-overzicht over 2020 met de daarbij behorende toelichting. In deze toelichting is onder andere een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

Boxmeer, 18 juni 2021 

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 Titel 9 
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. 



www.boladviseurs.nl 


