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ACCOUNTANTSRAPPORT



St. Vrienden Prot.-Chr. Hospice de Regenboog  

Potsgildewegje 3  

8071 WP  Nunspeet

Nunspeet, 27 juni 2020

Geacht bestuur,

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van St. Vrienden Prot.-Chr. Hospice de Regenboog te Nunspeet is door ons

samengesteld op basis van de van u gekregen informa/e. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31

december 2019 en de winst-en-verliesrekening over 2019 met de daarbij horende toelich/ng. In deze

toelich/ng 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 Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij

onze deskundigheid op het gebied van administra/eve verwerking en financiële verslaggeving

toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informa/e klopt en dat u ons

alle relevante informa/e aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de

daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze

verantwoordelijkheid hee< 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 St. Vrienden Prot.-Chr. Hospice de Regenboog. 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 voorschri<en 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 objec/ef hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan

met de door u verstrekte gegevens.



2 ALGEMEEN

2.1 Oprich"ng en doel van de s"ch"ng

De s/ch/ng hee< als doel (ar/kel 2 van statuten):

a. het verwerven van geldmiddelen ten behoeve van de realisering en instandhouding van de

doelstelling(en) van de op zeven en twin/g februari tweeduizend vier opgerichte en thans genoemde

s/ch/ng S/ch/ng Protestants-Christelijk Hospice de Regenboog Nunspeet te Nunspeet.

b. De s/ch/ng tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van donateurs, het

aantrekken van sponsoren en alle andere we>g verkregen baten.

c. De s/ch/ng hee< in al haar handelen als grondslag de Heilige Schri< als Gods Woord en de daarop

gegronde belijkdenis zoals uitgedrukt in de drie Formulieren van Enigheid.

2.2 Samenstelling bestuur

 

 Naam Functie  

   

De heer G. Hofman Voorzitter  

De heer H. van der Stege Secretaris  

De heer M. van Dorp Penningmeester  

   

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn bereid nadere toelich/ng te

geven.

Hoogachtend,

Van den Berg Accountants en Belas/ngadviseurs

w.g. J.J. de Jong 

Accountant - Administra/econsulent 
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JAARREKENING



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  (1)

Overlopende ac/va 22.975 110

Liquide middelen  (2) 314.880 276.036

 337.855 276.146

 St. Vrienden Prot.-Chr. Hospice de Regenboog te Nunspeet

  



31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  (3)

Overige reserves 336.390 275.632

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan verbonden par/jen 282 -

Overlopende passiva 1.183 514

1.465 514

 337.855 276.146
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2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

2019

€

2018

€

Baten  (4) 68.757 31.706

Overige bedrijfskosten 7.766 4.098

Bedrijfsresultaat 60.991 27.608

Financiële baten en lasten  (7) -233 -230

Belas/ngen - -

Resultaat 60.758 27.378
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Ac"viteiten

De ac/viteiten van St. Vrienden Prot.-Chr. Hospice de Regenboog (geregistreerd onder KvK-nummer

08146657), statutair geves/gd te Nunspeet bestaan voornamelijk uit het verwerven van geldmiddelen

ten behoeve van de instandhouding van de S/ch/ng Protestants-Christelijk Hospice Nunspeet.

Ves"gingsadres

St. Vrienden Prot.-Chr. Hospice de Regenboog is feitelijk geves/gd op Potsgildewegje 3 te Nunspeet.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van ac/va 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 ac/va en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplich/ngen 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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Vorderingen en overlopende ac"va

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens

gewaardeerd tegen de geamor/seerde kostprijs. De reële waarde en geamor/seerde 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

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een loop/jd korter dan twaalf

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredie/nstellingen

onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamor/seerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transac/ekosten is de geamor/seerde kostprijs gelijk aan de

nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Baten

De baten betreffen de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen gi<en en bijdragen alsmede de

opbrengst van aan derden geleverde diensten.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en

-lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

2019

€

2018

€

Overlopende ac"va

Rente 10 10

Te ontvangen legaten 22.965 -

Te ontvangen bedragen - 100

22.975 110

2. Liquide middelen

Betaalrekening Rabobank 10.880 32.954

Rabobank spaarrekening 304.000 243.813

Gelden onderweg - -731

314.880 276.036

PASSIVA

3. EIGEN VERMOGEN

Overige reserves

Stand per 1 januari 275.632 248.254

Exploita/esaldo 60.758 27.378

Stand per 31 december 336.390 275.632
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2019

€

2018

€

Schulden aan verbonden par"jen

Rekening-courant St. Prot. Chr. Hospice de Regenboog 282 -

Overlopende passiva

Accountantskosten 500 500

Overige kosten 683 14

1.183 514
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5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

2019

€

2018

€

4. Baten

Gi<en donateurs 17.670 19.789

Gi<en eenmalig 22.933 11.778

Gi<en overige ac/es 4.189 100

Opbrengst CD's - 39

Legaten 23.965 -

68.757 31.706

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2019 waren er geen werknemers in dienst.

5. Algemene kosten

Kosten ac/es 2.436 2.361

Accountantskosten 545 520

Kantoorbenodigdheden 303 402

Verzekeringen 282 282

Overige lasten - 533

3.566 4.098

6. Schenking aan gelieerde s"ch"ngen

S/ch/ng Protestants Christelijk Hospice De Regenboog Nunspeet 4.200 -

7. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 10 10

Rentelasten en soortgelijke kosten -243 -240

-233 -230

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente spaarrekening 10 10

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten bankrekening 243 240
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Nunspeet,  27 juni 2020

  

G. Hofman H. van der Stege

 

 

M. van Dorp 
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