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Aan het bestuu r van

Stichting Roorns Katholieke Hospiccaroep Den Haag

Koningin Emmakade 160

2518 lL Den Haag

Ter attentie van het bestuur

Capelle aan den llssel, 05 juni 2019

3etreft : Jaarrekening 2018

Geacht bestuLrr,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 mct betrekkinq tot uw stichting

1 OPDRACHT

Ingevglge uw opdracht hebben tflij de jaarrekening 2018 van uw stichting, r.vaarin begrepen de balans met

tetlingen van C 130.221 en de staat van baten en lasten sluitende met een rcsultaat van € 4.245,

samengesteld.

2 SAMENSÍELLINGSVERKI-ARINGVANDEACCOUNTÀNT

De jaarrekening van Stichting Rooms Katholieke Hospicegroep Den Haag te Den Haag ls door ons

samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31

december 2018 en de staat van baten lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze

toelichting is ondcr andeÍe een ovctz ichÈ van de gehanteerde grondslègen voor financièle verslaggeving

op9enomen.

Deze samenstellingsopd ra ch t is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standèard 44l0, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt
van ons vcrwach: dat wlj u ondeÍsteunen btj het opstellen en presenteren van de jaarrekenlng ln

overeenstemmlng met tn Nederland algemeen aanvaarcle grondslagen voor nnanclële verslaggevlng

waaronder RJ O'Organisaties zonder $Jinststrcven" Wij hebben daarbu onze deskundigheld op het

gebied van admiristratieve verwerking cn financiële verslaggeving toegepast'

Bij een samenstellingsopdracht bent u e,' verant\voordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanleveÍt. Wij hebben onzc werkzaamheden, in overeenstemmlng mct de daarvoor
geldende regelgeving, dafl ook uitgevocrd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaarnheden hebben wij door het lezen van de Jaarrekening
globaal na9e9aa0 dat het beeld van de jaarrekening overeenk\rram met onzc kennis van Stichtinq Rooms

Katholieke Hospicegroep Dcn Haag. WU hebben geÈn controlc of beoordel,ngswerkzaamheden uitgevo€rd
die öns i1 staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de

getrouwheid van de jàarrekening.
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Bij het uityoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische

vooÍschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebrulkers

van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

zorgvuldlg, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u

verstÍeKe gegevens.

3 ALGEMEEN

3,1 Opricfitingstlchting

Blijkens de akte d.d. 13 april 1994 werd de Stichting Rooms Katholieke Hospicegroep Den Haag opgericht.

Oe vestigingsplaats ls Den Haag. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewuzigd op 4 juni 2013.

3,2 DoGl

De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van de integratie van het stervensproces en de dood in het leven,

b. het ondersteunen en aanvullen vàn de bestaande voÍrnen yan gezondheidszorg - door
overleg en samenr,yerking met de Stichting Termlnale Zorg Door Vruwllligers te 's-Gravenhage - in de

thuissituatie van mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren,
c. het bevorderen dat mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren, zo lang

mogelijk ln hun eigen leefomgeving kunnen blijven,
d. het scheppen van opnamemogelijkheden binnen de eigen woonomgevlng, waaólj de

individuele levensstijl het centrale gegeven is, zogenaamde blina-thuis-huizen,
e. al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zljdellngs verband houdt of daartoe

bevorderlijk kan zijn.
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2O1E
(na winstbestemmlng)

U.d 7,

31 december 2018 31 december 2017

€€€€

ACrIVA

Vaste actlv.

l{aterlëlc va3tc .ctlva

Verbouwlngen
Inventaris

(1)

VlottGnde actlY!

Yord€Ílngcn

Overige vorderingen

Uqulde mldd€l.n

tNG Bank N.V.
Kas

(2t

(3)

TOTAAL ACTIVA

43.442
389

37.064
652

50.757
26.009

59.464
23.7t4

76.766

9.624

43.831

83.178

7rt

37.716

130.221 121.605

Samenstelli ngsverklaring afgegeven
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31 december 2018 31 deceÍnber 2017

€ €€€

PASSIVA

Algemene reserve
Bestemmingsreserves en -fondsen

Kortlopende schulden

Overige sch ulden

36.90 2

76.766
23.355
86.058

(s)

113.668

16.5 5 3

L30.221

1o9.423

72.182

121.605TOTAAL PASSTVA

Samenstellingsverklaring afgegeven
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2 STAAT VAN BATEN EN LAsÏEN OVER 2018

Baten

BUdragen

Subsidiebaten

Som van de gerYorven baten
Overlge baten

Som dGr batcn

Exploltadekost n

Huishoudelijke artikelen en boodschappen maaltijden

1àsten

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huiwestingslasten
Kantoorlasten
Algemene lasten

Saldo lasten yoor financiële baten en laat€n

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Exploltatieresultaat

Resultaatbestemmlng

Algemene reserve
Bestemmingsreserves en -fondsen

Begroting
2018

Realisatle
zotT

€

92.253
245.7L4

413.688 34L.97r 342.967

(e) 15.573 15.000 13. r66

(6)

(7)
162.500
245.718

r 17. r93
720.3U

408.218
5.470

337.97t
4.000

337.497
5.470

Blad 73

Reallsatie
2018

€€

(8)

(10)

(1í )

(121

(13)

(14)

242.651
18.681

106.334
16.655
9.560

219.500
L7 .976
75.5L7
18.400
12.000

210.037
18.010
76.810
15.817
LO.744

(15)

393.881 343.393 331.418

4.215 - 16.398 -7.572

409.454

-11

358.393

-24

344.584

-45

13.547
-9.302

-7.736
6.164

4.245 -r.572

Samenstellingsverklaring afgegeven
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULÏAATBEPALING

AI§EUEEÈ

Activiteiten

Stichting Rooms Katholieke Hospicegroep Den Haag (geregistreerd onder KvK-nummer 41158475),

statutair gevestigd te Den Haag heeft ten doel:

a. het bevorderen van de lntegratie van het stervensproces en de dood in het leven,

b. het ondersteuÍen en aanvullen van de bestaande vormen van gezondheidszorg - door

overleg en samenwerking met de Stichting Íerminale Zotg Doot Vruwilligers te 's-Gravenhage - in de

thuissituatie van mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren,
c. het bevorderen dat mensen die in de laatste fase van hun leven ve.keren, zo lang

mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven,
d. het scheppen van opnamemogelijkheden binnen de eigen yíoonomgeving, waarbij de

individuele levensstijl het centrale gegeven is, zogenaamde bijna-thuis-huizen,
e. al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daadoe

bevorderlijk kan zijn.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTEL1JNG VÀN DE ]AARREKENING

Stichting Rooms Katholieke Hospicegroep Den Haag behoeft niet te voldoen aan de wettelíke bepalingen

van Titel 9 Boek 2 Bw. De jaarrekening is echter opgesteld in overeenstemming met de sjettelijke

bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslagqeving RJ 640 'Organisaties zonder
winststreven' die uitgegeven zun door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in

euro's.

Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen (kapitaal) worden in het algemeen

gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprUzen of de actuele waarde. Indien geen specifieke

waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Kapitaal

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar it
(Algemene reserve) en welk gedeelte is vastgelegd'

Indien aan eefl deel Van het eigen vermoqen een beperktere bestedingsmogelijkheden is gegeven, dan

gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deet verantwoord als vastgelegd

vermogen. Deze beperking in het besteding kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn

opgelegd.
Indíen deze beperking door derden is opgelegd, dan wordt dit deel aangemerkt ats bestemmingsfonds. In

de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld, Ook de

reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door derden zijn gesteld, $rorden vermeld.

Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is

aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als

bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de beperkte

doelstelting van iedere bestem mingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft

aangebracht, wordt vermeld.

5a menstel I i ngsverklari ng afgegeven
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I{at€riële vaste activa

De materiële vaste astiva worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten
vermlnderd met afschrijvingen bepaald op bösis van de geschatte lèvensduur rekening houdend met een

eventuele restwaarde- Oe afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffngswaarde of
vervaardigingskosten.

Vorderingen en overlopende acfiva

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens

onlnbaarheid.

Liqulde middelen

Liquldè middelen bestaan uit kós, banktegoeden en deposito's met een looptÍd koÉer dan twaalf
maanden. Rekenlng-couÍantschulden bU banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale Ïvaarde.

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en

verrióte diensten enerzijds, en andeftijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
hlstorische kóstprijzen.

Resultaatbepali ng

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende béten en
lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zun verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.

Afschriivingen

De aÉchrijvingen op de materièle vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van
de aanschamngswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boeklyinsten en-verliezen bÍJ

verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen

Samenstellin gsverklaring afgegeven


