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1 Accountantsverslag 

1.1 Samenstellingsverklaring

Aan: Het bestuur van Stichting Hospice Dronten

Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Stichting Hospice Dronten te Dronten bestaande uit de
balans per 31 december 2012 en de winst- en verliesrekening over 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 met
de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de vennootschap
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de vennootschap. 

Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie het Koninklijk NIVRA/de
NOvAA uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels.
In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van
de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is
zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de
grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW).

Dronten, 14 februari 2013

de Jong & Laan accountants belastingadviseurs

P. Dekker RA                                                          
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1.2 Informatie over de Stichting Hospice Dronten

Rechtsvorm
De Stichting is opgericht op 29 maart 2011.

Doelstelling/activiteiten
De doelstelling luidt volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel:

- Het verlenen van hulp thuis door middel van ondersteuning en zorg aan terminale patiënten en hun verwanten,
binnen de regio gemeente Dronten;

- Het bevorderen van de integratie van het stervensproces en van de dood in het dagelijkse leven;

- Het scheppen van opname- en verzorgingsmogelijkheden in een hospicevoorziening. 

Bestuur
De bestuur wordt gevoerd door de heren:

W.A.J. Luijkx              (voorzitter)
G. Popkema              (secretaris)
L.J. van Ommen       (penningmeester)
J.J. Betzema             (algemeen bestuurslid)
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1.3 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de Stichting dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de balans
per 31 december 2012 met de overeenkomstige cijfers per 31 december 2011. Opgemerkt dient te worden dat de
omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum aanmerkelijk
kan afwijken van een willekeurig andere in het boekjaar gekozen datum. 

Financiële structuur
31-12-2012 01-01-2012

€ % € %

Activa
Materiële vaste activa 20.147 15,0 - -
Vorderingen 75.750 56,6 54 0,3
Liquide middelen 37.995 28,4 20.331 99,7

133.892 100,0 20.385 100,0

Passiva
Eigen vermogen 62.970 47,0 13.861 68,0
Langlopende schulden 50.000 37,3 - -
Kortlopende schulden 20.922 15,7 6.524 32,0

133.892 100,0 20.385 100,0

31-12-2012 01-01-2012
€ €

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen 75.750 54
Liquide middelen 37.995 20.331

113.745 20.385
Kortlopende schulden -20.922 -6.524

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 92.823 13.861

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa 20.147 -

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare midde len 112.970 13.861

Financiering

Eigen vermogen 62.970 13.861
Langlopende schulden 50.000 -

112.970 13.861

De posities per 1-1-2012 zijn ontleend aan de door de penningmeester van de Stichting in het boekjaar opgestelde
balans per 31 december 2011.
De activiteiten van de Stichting in het boekjaar 2012 bestonden voornamelijk uit geldwervingsactiviteiten,
bouwvoorbereiding en opleiding van vrijwilligers.
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2 Jaarrekening
2.1 Balans  per 31 december 2012 
(na voorstel resultaatbestemming)

Activa
31-12-2012 01-01-2012

€ €

Vaste activa
Materiële vaste activa
Huurdersinvesteringen 19.119 -
Inventarissen 1.028 -

20.147 -

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa 75.750 54

Liquide middelen 37.995 20.331

133.892 20.385
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Passiva
31-12-2012 01-01-2012

€ €

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves 62.970 13.861
Algemene reserve - -

62.970 13.861

Langlopende schulden
Schulden aan Gemeente Dronten 50.000 -

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden 20.922 6.524

133.892 20.385
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2.2 Winst- en verliesrekening over de periode 01-01 -2012 tot en met 31-12-2012 

1-1-2012 / 31-
12-2012

€
Overige bedrijfsopbrengsten 27.827

Huisvestingskosten 2.499
Algemene kosten 14.135

Som der bedrijfslasten 16.634

Bedrijfsresultaat 11.193

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 250
Rentelasten en soortgelijke kosten -258

Financiële baten en lasten -8

Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen 11.185
Belastingen gewoon resultaat -

Netto resultaat na belastingen 11.185
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2.3 Algemene toelichting

Grondslagen voor de waardering van activa en passiv a
Algemeen
De  jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen
en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de
geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs,
rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlope nde activa en passiva
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan,
dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden financiële instrumenten gepresenteerd, die op grond van de economische
realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrument; de juridische vorm speelt hierbij geen rol.

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn gebonden aan de beperkende voorwaarden, die hiervoor in de statuten zijn opgenomen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

Som der financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.
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2.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Huurdersinve
steringen

Inventarissen Totaal

€ € €
Boekwaarde per 1 januari 2012 - - -

Mutaties boekjaar  
Investeringen 19.119 1.028 20.147

  19.119 1.028 20.147

Stand per 31 december 2012
Aanschafwaarde 19.119 1.028 20.147

Boekwaarde per 31 december 2012 19.119 1.028 20.147

De huurdersinvesteringen betreffen voorbereidingskosten voor het ontwerp en verbouw van de onroerende zaken
waarin het Hospice zal worden ondergebracht.
De inventaris betreft automatiseringsapparatuur.
Vooralsnog heeft in het boekjaar 2012 geen afschrijving plaats gevonden. 

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2012 01-01-2012
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen 75.750 54

Overige vorderingen
Rente spaarrekening 250 54
Toegezegde giften 500 -
Subsidie Gemeente Dronten 75.000 -

75.750 54

De subsidie Gemeente Dronten betreft een toezegging ter dekking van (lopende) exploitatiekosten. Naar
verwachting wordt deze subsidie in de loop van 2013 ontvangen.

Liquide middelen

Rabobank rekening courant 1198.15.664 7.941 5.331
Rabobank spaarrekening 30.054 15.000

37.995 20.331
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Eigen vermogen

31-12-2012 01-01-2012
€ €

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve huurdersinvesteringen 25.046 13.861
Bestemmingsreserve Gemeente Dronten 37.924 -

62.970 13.861

01-01-2012 /
31-12-2012

€
Bestemmingsreserve huurdersinvesteringen
Stand per 1 januari 13.861
Resultaat boekjaar 11.185

Stand per 31 december 25.046

01-01-2012 /
31-12-2012

€
Bestemmingsreserve Gemeente Dronten
Stand per 1 januari -
Toevoeging 75.000

75.000
Onttrekking inzake kostendoorberekening Gemeente Dronten -37.076

Stand per 31 december 37.924

Langlopende schulden

31-12-2012 01-01-2012
€ €

Schulden aan Gemeente Dronten
Leningen 50.000 -

01-01-2012 /
31-12-2012

€
Lening Gemeente Dronten
Saldo per 1 januari -
Verstrekte lening 50.000

Saldo per 31 december 50.000

Kortlopende schulden

31-12-2012 01-01-2012
€ €

Overige kortlopende schulden
Overige schulden 20.922 6.524
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2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

1-1-2012 / 31-
12-2012

€
Overige bedrijfsopbrengsten
Ontvangen giften 27.827

Huisvestingskosten
Huur 2.499

Algemene kosten
Opleidingskosten 9.642
Leskosten vrijwiligers 2.890
Materiaal lessen 1.060
Overige algemene kosten 543

14.135

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente spaarrekening 250

Rentelasten en soortgelijke kosten
Betaalde bankrente 258

Dronten, 14 februari 2013

W.A.J. Luijkx
Voorzitter
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3 Overige gegevens
3.1 Statutaire regeling omtrent resultaatbestemming
Ingevolge bepalingen in de statuten van de stichting staat de winst ter beschikking van het bestuur.

3.2 Voorstel resultaatverwerking
Het bestuur stelt voor de winst over 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 van
€ 11.185 geheel aan de bestemmingsreserve huurdersinvesteringen toe te voegen.
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Colofon
de Jong & Laan
accountants belastingadviseurs
Postbus 10
8250 AA  Dronten
0321-312610
dronten@jonglaan.nl
www.jonglaan.nl

De Jong & Laan Accountants B.V., gevestigd te Almelo, K.v.K. 06054458. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene
voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Oost Nederland te Enschede onder nr 08153431, zijn in te zien op www.jonglaan.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.   


