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Aan het bestuur van
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Carel Vosmaerhove 8
3438HR Nieuwegein
Referentie: 92490.LS.20210419
Nijmegen, 19 april 2021

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw besloten
vennootschap.
1

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Vrienden Proxima Terminale Zorg te Nieuwegein 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 en lasten over 2020 met de daarbij
horende toelichting. In deze toelichting 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 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving. 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 hebben wij door
het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden Proxima Terminale Zorg. 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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Nijmegen, 19 april 2021
Q accountants en belastingadviseurs B.V.
namens deze

w.g. G.L. van Vuuren RA
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

31 december 2020
€

€

31 december 2019
€

€

ACTIVA
Vaste activa
Financiële vaste activa

535.000

(1)

535.000

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

(2)
(3)

10
182.443
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20.010
161.126
182.453

181.136

717.453

716.136
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31 december 2020
€

€

31 december 2019
€

€

PASSIVA
Stichtingsvermogen

(4)

716.020

714.712

Kortlopende schulden

(5)

1.433

1.424

717.453

716.136
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Saldo 2020

Saldo 2019

€

€

27.553

47.182

(7)

24.356

45.988

Overige lasten

(8)

1.694

1.582

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

(9)

1.503
-195

-388
-196

1.308

-584

1.308

-584

Baten
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Kosten van beheer en administratie

Saldo van baten en lasten
Resultaatbestemming
Algemene reserves
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Vrienden Proxima Terminale Zorg (geregistreerd onder KvKnummer 30190826), statutair gevestigd te Nieuwegein, bestaan voornamelijk uit het bekend
maken en propageren van de doelstelling en het werk van Stichting Proxima Terminale Zorg, het
verlenen van financiële bijstand voor de niet gesubsidieerde activiteiten aan de Stichting
Proxima Terminale Zorg en voorts al hetgeen te doen dat een bijdrage levert aan het
functioneren en het voortbestaan van de Stichting Proxima Terminale Zorg.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat het bestuur van Stichting Vrienden Proxima Terminale Zorg zich over verschillende
zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor
de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld,
zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa
Vorderingen op deelnemingen
De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan
een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig
zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de
realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde
bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere
waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de staat van baten
en lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.
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Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden 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.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen
de schuld moet worden afgelost.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Baten
Betreffen de in het boekjaar ontvangen en toegezegde giften en donaties van derden.

Lasten
De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben, ongeacht het
tijdstip waarop zij tot ontvangsten c.q. uitgaven hebben geleid.
Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in
aanmerking genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn
toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de
verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden
verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

31-12-2020

31-12-2019

€

€

1. Financiële vaste activa
Overige vorderingen

535.000

535.000

535.000

535.000

Overige vorderingen
Lening Stichting Beheer Onroerend Goed Hospice Nieuwegein
Betreffen een tweetal renteloze leningen.
Het openstaande saldo van Lening I per 31 december 2020 bedraagt € 385.000. De lening dient
uiterlijk 31 december 2025 te zijn afgelost. Het openstaande saldo van Lening II per 31
december 2020 bedraagt € 150.000. De lening dient uiterlijk 30 juni 2030 te zijn afgelost. Voor
beide leningen geldt dat eerdere aflossingen te allen tijde zijn toegestaan en dat omtrent
zekerheden niets nader is overeengekomen.

VLOTTENDE ACTIVA
2. Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

10

20.010

10
-

10
20.000

10

20.010

182.443

161.126

Overlopende activa
Rente
Te ontvangen bedrag uit nalatenschap

3. Liquide middelen
Rabobank
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PASSIVA
31-12-2020

31-12-2019

€

€

4. Stichtingsvermogen
Algemene reserves

716.020

714.712

2020

2019

€

€

Algemene reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

714.712
1.308

715.296
-584

Stand per 31 december

716.020

714.712

31-12-2020

31-12-2019

€

€

5. Kortlopende schulden
Overlopende passiva

1.433

1.424

1.417
16

1.409
15

1.433

1.424

Overlopende passiva
Accountantskosten
Rente- en bankkosten
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

6. Baten
Giften bedrijven en sponsoren
Giften vrienden Hospice
Giften kerkgenootschappen
Gift uit nalatenschap

Saldo 2020

Saldo 2019

€

€

15.211
7.645
458
4.239

23.480
2.995
707
20.000

27.553

47.182

24.356

45.988

1.694

1.582

1.400
294

1.400
182

1.694

1.582

10
-205

10
-206

-195

-196

10

10

-205

-206

7. Besteed aan de doelstellingen
Doelstelling ondersteuning Stichting Proxima Terminale Zorg
Verstrekte giften ten behoeve van ondersteuning Stichting Proxima
Terminale Zorg
Personeelsleden
Bij de Stichting waren in 2020 geen werknemers werkzaam.
8. Overige lasten
Algemene kosten
Algemene kosten
Accountantskosten
Overige algemene kosten

9. Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente bank
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten
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