
+

ÀCCOU TANTSRAPPORT 2O2O

SÏICHTING R.K. HOSPICEGROEP DEN HAAG

TE DEN HAAG





+

II{HOUDSOPGAVE

ACCOUNTANTSRAPPORÏ

Opdracht
Samenstellingsverklaring van de accountant
Algemeen
Resultaat

FINANCIEEL VERSI-AG

1 Bestuursverslag 2020 Stichting Rooms Katholieke Hospicegroep Den Haag

JAARREKENING

Balans per 31 december 2020
Staat van baten en lasten over 2020
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toellchting op de balans per 31 december 2020
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

OVERIGE GEGEVENS

1 Belangrljke gebeurtenissen na balansdatum

2

2

3
4

1

2

3
4

Paglna

8

1

2

3
4
5

L2
L4

15
18
22

25





+

ACCOUNTANTSRAPPORT





+
WOLFSBERGEN VAN HAARLEM

ACCOUNTANTS EN EELASTINCADVISEURS

Aan het bestuur van
Stichting Rooms Katholieke Hospicegroep Den Haag

Koningin Emmakade 160
2518 JL Den Haag

Ter attentie van het bestuur

Capelle aan den lJssel, L4 juni 2O2L

Betreft : Jaarrekening 2020

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wU verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 869.139 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -1.356,
samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

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

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

december 2020 en de staat van baten lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze

toelichtinq 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 44l0, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wU u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving
waaronder RJ 640 'Organisaties zonder winststreven'. WU 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 informatle aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanult de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelUkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening
globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Rooms
Katholieke Hospicegroep Den Haag. Wij hebben geen controle- of beoordelinqswerkzaamheden uitgevoerd
die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de
getrouwheid van de jaarrekening.
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Bij het uiwoeren 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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u

veEtrekte gegevens.

3 ALGEMEEN

3.1 Oprichtlngstichting

Blijkens de akte d.d. 13 april 1994 werd de Stichting Rooms Katholieke Hospicegroep Den Haag opgericht,
De vestigingsplaats is Den Haag. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd op 4 juni 2013.

3.2 Doë,

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 van de bestaande vormen van gezondheidszorg - door

overleg en samenwerking met de Stichting Terminale Zorg Door Vrijwilligers 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 in hun eigen leefomgeving kunnen blijven,

d. het scheppen van opnamemogelijkheden binnen de eigen woonomgeving, waarbij de
indivlduele levensstijl het centrale gegeven is, zogenaamde bijna-thuis-huizen.

e. al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
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4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzlcht

Het resultaat over 2020 bedraagt negatief € 1.356 tegenover C 740.397 over 2019. De resultaten over
beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

2020 20t9 Verschil

€ o/o € o/o

Baten

Stichting Rooms Katholleke Hospicegtoep Den Hdag
te Den Haag

Bijdragen
BUdragen inzake renovatie
Subsidiebaten

199.400
- 12.000
243.506

100.719
754.000
260.500

Blad 4

98.681
-766.000
-16.994

€

45,7
-2,8
55,8

9,0
67 ,4
23,2

Som van de geworven baten
Overige baten

Som der baten

Exploltatiekosten

Huishoudelijke artikelen en
boodschappen maaltijden

Lasten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelslasten

Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingslasten
Kantoorlasten
Algemene lasten

Som der lasten

Financiële baten en lasten

Saldo

430.906
5.47 0

1. 1 15.219
4.LOz

94,7
1,3

99,6
o,4

-684.313
1.368

436.376 100.0 1.119.321 100.0 -682.945

20.832 4,8 10.206 0 9 10.626

151.316
32.657
12.159
31.996
64.969
92.130
20.398
10.3 51

34,7
7,5
2,4
7,3

14,9
2t,t
4,7
2,3

L57 .924
32.933
12.470
12.92t
4L.629
85.155
16.630
4.67L

74,L
2,9
1,2
L,2
3,7
7,6
1,5
o,7

-6.672
-276
-771

19.075
23.340

6.975
3.768
1.680

95,3

-o,2

32,9

-1.356 -0.3 740.397 66,2 -74t.753

415.97 6

-924

364.737

19

47 .239

-943
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4.2 Vergeluking resultaat met begroting

Het resuttaat over 2O2O bedraagt negatief € 1.356 tegenover C740.397 over 2019. De resultaten over

beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Stichtlng Rooms Katholieke Hosplcegroep Den Haag
te Dén Haag

Realisatie
2020

Baten

Bijdragen
Bijdragen inzake renovatie
Subsidiebaten
Overige baten

Som der baten

199.400
-12.000
243.506

5.470
243.500

4.000

58.900
- 12.000

6

r.470

Blad 5

Verschil
realisatie-
begroting

2020
Begroting

2020
Realisatie

20L9

€€€

140.500

€

100.719
754.000
260.500

4.L02

Besteed aan de doelstellingen

Huishoudelijke artikelen en boodschappen
maaltijden

Lasten

Lonen en salarissen
Sociale lasten

Pensioenlasten
Overige personeelslasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingslasten
Kantoorlasten
Algemene lasten

Som der lasten

Resultaat

Financièle baten en lasten

Saldo

436.37 6 388.000 1.119.321

20.432 15.000 10.206

48.376

s.832

151.316
32.657
12.159
31.996
64.969
92.L30
20.398
10.3 51

23.500
19.000

110.120
18.500
11.000

200.000 t57 .924
32.933
L2.470
L2.92t
4L.629
8s. 155
16.630
8.671

-48.584
32.657
12.159
8.496

45.969
-L7 .990

1.898
-649

4t5.97 6 382.120 364.737 33.856

-432

-924

740.378

19

8.688

-924

-9.120

- 1.356

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Wolfsbergen nHa rlem Accountants

R.M.G. Ba

-9.120 740.397 7.764

Accou stratieconsulent
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BESTUURSVERSTAG 2O2O STICHTING ROOMS KATHOTIEI(E HOSPICEGROEP DEN HAAG

Doelstelllng van het Jacobshospice

De stichting Rooms Katholieke Hospicegroep Den Haag, hierna te noemen Jocobshospice, heeft tot
doel het ondersteunen van het waardig sterven én het ondersteunen en aanvullen van reeds
bestaande vormen van de gezondheidszorg in situaties van personen die in hun laatste fase van hun
leven verkeren.

Beleid

Het Jacobshospice staat voor iedereen open. Er wordt goed contact onderhouden met diverse
stakeholders en de landel'rjke Vereniging Palliatieve Terminale zorB (VPÍz). De ontwikkelingen op het
gebied van palliatieve terminale zorg wordt op de voet gevolgd en is ook het afgelopen jaar
regelmatiB een punt van aandacht geweest. Het volgen van actuele ontwikkelingen, deelname aan
cursussen en het bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten en vergaderingen hebben het afgelopen
jaar plaatsgevonden.

Organisatie

De organisatie van het Jacobshospice is eenvoudig. Er is sprake van een vr'rjwilligersorganisatie, een
medisch team, vier coördinatoren en een vijfhoofdig bestuur.

Ontwikkelingen

Al biina vijfentwintig jaar biedt het Jacobshospice in Den Haag een thuis-vervangende woonsituatie
aan personen die nog maar kort te leven hebben. ln de wijk Duinoord is het pand gelegen waar zes

Bastbewoners kunnen worden opgevangen en verzorgd.

ln oktober 2019 is er geíart met een grondige renovatie van het pand, waardoor het niet mogelÍk
was om het verblijf van gastbewoners te continueren. Deze rigoureuze verbouwing heeft geduurd tot
begin 2020 en sluit prima aan op de wensen en de behoeften van de gastbewoners, hun naasten, de
medewerkers en de vrijwilligers. De Bastbewoners beschikken over een eigen kamer met sanitaire
voorzieningen en biedt de mogelijkheid om bezoek te onwangen en eventueel te bllven
overnachten. Het pand beschikt over een ruime, sfeervolle huiskamer en een tweede ruimte die
gebruikt wordt voor vergaderingen en de mogelijkheid heeft om familieleden en naasten op te
vangen' De open keuken is Eesitueerd aan de huiskamer en geeft hierdoor gemakkelijk ruimte voor
contact met de Bastbewoners en hun bezoekers. De zeer goed onderhouden en ruime stadstuin
biedt rust en geeft ontspanning aan een ieder.

De geboden palliatieve zorg maakt dat het lijden doorgaans vezacht en draaglUk wordt. Er wordt
individuele zorg verleend met veel aandacht voor de gastbewoners en hun familieleden, naasten en
vrienden. Met een medisch team bestaande uit verpleegkundigen van de Haagse Wijk- en

Samenstellingsverklaring aft egeven
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Woonzorggroep wordt intensief samengewerkt door de coördinatoren en een grote groep

vrijwilligers van het Jacobshospice. Er werken ongeveer 70 vr'rjwilligers, die verdeeld worden in
vrijwilligers aan het bed en vruwilligers die gastheer of gaswrouw zijn. Daarnaast werken er ook
vr'rjwilligers die boodschappen doen en koken, de tuin onderhouden en het pand onderhouden ed.

Alle vr'rjwilligers krijgen bij aanvang verplicht een interne driedaagse training aangeboden, waar
dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Het medisch team is gespecialiseerd in pijnbestrijding en

werken nauw samen met diverse huisartsen. Bij voorkeur zijn dit artsen die bekend zijn bij de
gastbewoner, maar er kan ook gebruik gemaakt worden van artsen die verbonden zijn aan het
Jacobshospice en kennis hebben van palliatieve zorg. De verpleegkundigen werken in een vast team

en zijn zeven dagen in de week 24 uur per dag aanwezig. De samenwerking met de

verpleegkundigen, artsen, apothekers, coördinatoren en vrijwilligers aan het bed is ook dit
verslagjaar weer naar ieders tevredenheid verlopen.

De gevolgen van de Corona waren voor iedereen fors te noemen, niet in de laatste plaats voor de
gastbewoners en hun naasten, Er zijn volgens voorschrift maatregelen getroffen en dit had diverse
gevolgen voor het Jacobshospice. Zo konden de gastbewoners niet onbeperkt bezoek onwangen,

iedereen moest met mondkapjes werken en het loopverkeer in huis moest Beminimaliseerd worden.

Een aantal Bastbewoners heeft vanwege deze Coronamaatregelen afgezien van plaatsing. Ook zijn er
vrijwilligers geweest die niet meer naar het hospice durfden te komen en eerst de ontwikkelingen

en/of de vaccinaties wilden afwachten, waarvoor uiteraard begrip was. Gelukkig zijn de meesten

weer teruggekeerd.

Financiën

Het Jacobshospice wordt vooral gefinancierd door een subsidie van het Ministerie van VWS. Die

subsidie is opgebouwd uit het aantal nieuwe opnames op jaarbasis en vervolgens wordt er uitgegaan

van een gemiddelde van de afgelopen drie jaren. Doordat de gemiddelde bezetting iets lager

uitkwam én de subsidie per gastbewoner daalde, ondervonden we in 2020 een circa 10% lagere

subsidie bijdrage. Dat hebben we deels gecompenseerd door de eigen bijdrage van de bewoners en

bezoek voor o.m. maaltijden te optimaliseren. Daarnaast onwingen wij ook een hogere WMO-

b'rjdrage van de Gemeente en steunden onze Vrienden ons met een hogere bijdrage.

2020 werd natuurlijk ook beïnvloed door de naweeën van het gesloten zijn eind 2019 voor die
renovatie. Ener2ijds was er op personeels gebied sprake van incidenteel hoge kosten (extra inzet bij
coördinatie). Maar de heropstart verliep mede ook door de Corona ontwikkelingen daarna,

moeizamer dan voorzien. Wij hebben in 2020 uiteindelijk 67 gastbewoners gehad, hetgeen

beduidend minder is dan het langiarig gemiddelde (boven de 80). De VPTZ heeft contact opgenomen
met VWS namens de sector over een correctlefactor voor de lagere bezetting en/of hogere kosten in
deze corona jaren.

Het resultaat over 2020 is uiteindelijk met een beperkt negatief saldo afgesloten te weten
€ 1.356 negatief. Daarbij dient bedacht te worden dat dit resultaat werd gerealiseerd na aanzienlijk
hogere afschrijvingen. Maar om in de toekomst voor investeringen ín ons pand minder zwaar te
leunen op externe fondsen, dienen er ook reserves te moeten worden opgebouwd.

Samenstellingsverklaring afgegeven





?::*l 1Z :; " -' Ka t h o t t e ke u o s p r c e e rof,Éa a s

ln de periode 2021-2023 zullen w'j pas echt de gevolgen voelen van de lage bezetting in ons
renovatiejaar 2019 in de te verwachten subsidie van wvs. om de gevolgen daarvan te kunnen
dragen is er regelmatig en nauw overleg met de vrienden stichting. Totaal beschouwd is de liquiditeit
van het Hospice voldoende.

Het vrije weerstandsvermogen (de Algemene Reserve) groeide aan naar 15,1% van het balanstotaal.
Dit is voldoende doordat wij een Vrienden Stichting naast ons hebben staan die actief mee denkt in
geval van exploitatie tekorten.

Toekomst

De twee in iuni 2020 aangenomen coördinatoren hebben hun plek gevonden en zi;n voortvarend van
start gegaan' ook in het bestuur zijn er nieuwe ontwikkelingen geweest en in 2020 drie nieuwe leden
benoemd, inclusief voorzitter en secretaris.

Nu de corona op haar retour lijkt te zijn, kunnen halverwege 2021 diverse maatregelen worden
versoepeld. Hierdoor zal het wonen en het werken in het Jacobshospice voor iedereen weer
aangenamer worden en kan er gezamenlljk gewerkt worden aan nieuwe ontwikkelingen. ook het
jubileum van 25 jaar Jacobshospice zal volop de aandacht krijgen.

Dank aan iedereen die met ons meedenkt, een bijdrage levert en enthousiast met elkaar aan het
werk is voor een bijzondere groep gastbewoners die dit oprecht verdient.

G.A.M. Zaat

Voorzitter bestuur Jacobshospice

Blad 10

Samenstellingsverklaring afgegeven
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1 BALANS PER31 DECEMBER 2O2O

Btad 72

31 december 2020 31 december 2019

€€€ €

ACÍIVA

Vaste activa

Í.lateriële vaste activa

Verbouwingen
Inventaris

(1)

Vtotténde activa

vord€rlngen

Overige vorderingen en overlopende
activa

(2)

Liquide middelen

ING BanK N.V.

Kas

644.880
45.802

645.L25
?4.234

(3)

690.682

108.455

70.002

869.139

669.363

373.261

95.247

69.258
744

95.042
205

L.L37.87t

Samenstellingsverklaring afgegeven
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31 december 2020 31 december 2019

€e€€

PASSIVA

Algemene reserve
Bestemmingsreserves en -fondsen

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende
passiva

L3t.246
727.463

55.633
798.432

(5)

452.709

16.43 0

854.065

283.806

869.139 L.737.877

Samenstellingsverklari ng afgegeven
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Stlchting Rooms Kathollcke Hosplcegroep Den Hadg
te Den Haag

2 STAAT VAN BAÏEN EN LASTEN OVER 2O2O

Baten

Bijdragen
Bijdragen inzake renovatie
Subsidiebaten

Som van de gerflorven baten
Overige baten

Som der baten

Exploitatlekosten

Huishoudelijke artikelen en boodschappen maaltijden

Lasten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelslasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Kantoorlasten
Algemene lasten

Saldo vooÍ financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelUke opbrengsten

Exploitatieresultaat

Resultaatbestemming

Algemene reserve
Bestemmingsreserves en -fondsen

430.906
5.470

1. 1 15.219
4.102

Realisatie
2020

Begroting
2020

Alad 74

Realisatle
2019

€€ c

(6)

(n
(8)

199.400
-12.000
243.506

140.500

243.500

100.719
754.000
260.500

(s)
384.000

4.000

436.376 388.000 1.119.321

(í0) 20.832 15.000

200.000

23.500
19.000

110.120
18.500
11.000

10.206

757 .924
32.933
72.470
12.927
4L.629
85.155
16.630
4.671

í1)
(12)

(13)

('t1)

(15)

(16)

(17)

151.315
32.657
12.159
31.996
64.969
92.130
20.398
10.3 51

4L5.976 342.t20 364.737

(í 8)

-432
-924

-9.120 740.378
19

-1.356 -9.120 740.397

75.673
-76.969

18.731
72L.666

740.397

Samenstellingsverklaring afgegeven

- 1.356
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3 GRONDSI.AGEN VOOR WAARDERING EN RESULÏAATBEPAIING

ALGEÍIíEEN

Activlteiten

stichting Rooms Katholieke Hospicegroep Den Haag (geregistreerd onder KvK-nummer 4LL58475),
statutair gevestigd te Den Haag heeft ten doel:
a. het bevorderen van de integratie van het stervensproces en de dood in het leven.
b. het ondersteunen en aanvullen van de bestaande vormen van gezondheidszorg - door

overleg en samenwerking met de Stichting Terminale Zorg Door Vrijwilligers 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 in hun eigen leefomgeving kunnen blijven,

d. het scheppen van opnamemogelijkheden binnen de eigen woonomgeving, waarbu de
individuele levensstijl het centrale gegeven is, zogenaamde bijna-thuis-huizen,

e. al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zUn.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSÏELLING VAN DE JAARREKENING

Stichting Rooms Katholieke Hosplcegroep Den Haag behoeft niet te voldoen aan de wettelijke bepalingen
van Titel 9 Boek 2 Bw. De jaarrekening is echter opgesteld in overeenstemming met de wetteluke
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving R 640 'Organisaties zonder
winststreven'dle uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaa rverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld ln
euro's.

Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen (kapitaat) worden in het algemeen
gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijzen of de actuele waarde. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
oPgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gereallseerd. Verplichtingen en mogeluke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zU voor het opmaken
van de Jaarrekening bekend zijn geworden.

Samenstel I i ngsverklaring afgegeven
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GR,ONDSI-AGEN VOOR DE WAARDERTNG VAN ACTIVA EN PASSIVA

Kapitaa!

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijK welk gedeelte vrij besteedbaar is
(Algemene reserve) en welk gedeelte is vastgelegd.
Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheden is gegeven, dan
gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd
vermogen. Deze beperking in het besteding kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn
opgelegd.
Indien deze beperking door derden ls opgelegd, dan wordt dit deel aangemerkt als 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, worden 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 bestemm ingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de beperkte
doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft
aangebracht, wordt vermeld.

Materiëte vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een
eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of
vervaardigingskosten.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens
oninbaarheid.

Llqulde middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPAIJNG VAN HEÏ RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzuds. en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprUzen.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Resultaatbepaling

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

Afschrflvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van
de aanschafÍngswaarde, oP basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en-verliezen bij
verkoop van materiële vaste activa zun begrepen onder de afschrijvingen

Samenstellingsverklari ng afgegeven




