
Stichting Hospice Kromme Rijnstreek 
Houten 

 

 1/6 

  

 Stichting Hospice Kromme 
Rijnstreek  
Houten 
 
Rapport inzake  
verkorte jaarstukken 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Stichting Hospice Kromme Rijnstreek 
Houten 

 

 2/6 

Balans per 31 december 2018 
 
          
     31.12.2018    31.12.2017 

     €    € 
          
Actief          
          
Vaste activa          
          
Materiële vaste activa     430    1.167 
          
Vlottende activa          
          
Vorderingen     26.482    55.206 
Liquide middelen     198.313    120.536 
          

     225.225    176.909 

 

 
          
     31.12.2018    31.12.2017 

     €    € 
          
Passief          
          
Stichtingsvermogen     209.648    171.528 
          
Kortlopende schulden     15.577    5.381 
          
          
          

     225.225    176.909 
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Staat van baten en lasten over 2018 

     2018    2017 

     €    € 
          
Totale opbrengsten   213.753    205.250   
Directe externe kosten   57.539    33.371   

Bruto exploitatieresultaat     156.214    171.879 
          
Afschrijvingen op materiële en  
vaste activa  

 
737    737   

Huisvestingskosten   104.224    104.470   
Verkoopkosten   1.128    520   
Kantoorkosten   7.964    7.515   
Algemene kosten   2.239    2.206   

Beheerslasten     116.292    115.448 

          
Exploitatieresultaat     39.922    56.431 
          
Financiële baten en lasten     -354    -308 

Resultaat     39.568    56.123 
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Toelichting op onderscheiden posten van balans / staat van baten en lasten en grondslagen 

Algemeen 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen 
voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine 
Organisaties-zonder winststreven' (RJK C1). 

Activiteiten 

De activiteiten van de stichting, statutair gevestigd te Houten bestaan voornamelijk uit: 
- het bevorderen van de integratie van het stervensproces en van de dood in het dagelijks leven. 
- het scheppen van opname- en verzorgingsmogelijkheden in een hospice, dat naar zijn aard 

kleinschalig is, waarbij de situatie en verzorging zoals die thuis was zoveel mogelijk wordt 
gecontinueerd. 

  

Algemeen 
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

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. De gehanteerde afschrijvingspercentages 
bedragen 33%. 

Vorderingen  

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze 
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. 

De vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar. 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 
vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 
kredietinstellingen en kasmiddelen. 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting. 
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Stichtingsvermogen 

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde 
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel 
waarvoor de stichting is opgericht. 

De bestemmingsreserve is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een 
beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn 
toegestaan, deze beperking is door het bestuur aangebracht. 
 

Netto opbrengst 
 
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 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. 
 
Beheerslasten 
 
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
 
Financiële baten en lasten 
 
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten 
en –kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.  
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Netto opbrengst 
 2018  2017 

 €   €  
    

Opbrengsten:    
    

Opbrengst hospice 52.451  49.978 
Subsidiebaten 146.428  130.771 
Giften en baten uit fondsenverwerving 14.874  24.501 

Totale baten 213.753  205.250 

 

Personeelskosten 
 2018  2017 

 €   €  
    
Vrijwilligersbijdragen en onkostenvergoeding 0  0 

 


