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Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-Dec-20 31-Dec-19

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 244.880 285.437

Immateriële vaste activa 2 44.000 0

Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 0 9.997

Debiteuren en overige vorderingen 4 244.545 223.954

Liquide middelen 5 1.260.473 1.052.323

Totaal vlottende activa 1.505.018 1.286.274

Totaal activa 1.793.898 1.571.711

Ref. 31-Dec-20 31-Dec-19

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves 6 1.392.226 1.285.092

Voorzieningen 7 127.187 109.591

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schuld uit hoofde van financieringstekort 3 10.504 0

Overige kortlopende schulden 8 263.981 177.028

Totaal passiva 1.793.898 1.571.711
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref. 2020 2019

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

10 1.404.075 1.513.231

Subsidies 11 251.385 264.551

Overige bedrijfsopbrengsten 12 256.846 57.086

Som der bedrijfsopbrengsten 1.912.306 1.834.868

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 13 1.283.785 1.133.410

Afschrijvingen op materiële vaste activa 14 72.130 69.599

Overige bedrijfskosten 15 460.244 454.900

Som der bedrijfslasten 1.816.159 1.657.909

BEDRIJFSRESULTAAT 96.147 176.959

Financiële baten en lasten 16 -1.282 -440

RESULTAAT BOEKJAAR 94.865 176.519

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen -44.982 -45.245

Bestemmingsreserve huisvesting 17.500 17.500

Bestemmingsfonds buffervermogen 133.970 192.264

Bestemmingsfonds waarborging kwaliteit -11.623 12.000

94.865 176.519
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

Ref. 2020 2019

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 96.147 176.959

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeveranderingen 14 72.130 69.599

- mutaties voorzieningen 7 17.596 26.863

89.726 96.462

Veranderingen in werkkapitaal:

- vorderingen 8 -20.591 29.485

- vorderingen/schulden uit hoofde van

financieringstekort respectievelijk -overschot 3 20.501 -530

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 14 86.953 31.641

86.863 60.596

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 272.736 334.017

Ontvangen interest 16 -139 280

Betaalde interest 16 -1.143 -720

-1.282 -440

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 271.454 333.577

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa 1 -31.573 -92.186

Investeringen immateriële vaste activa 2 -44.000 0

Bijdrage activa rechtstreeks in egalisatiereserve 

afschrijvingen 6 12.269 29.214

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -63.304 -62.972

Mutatie geldmiddelen 208.150 270.605

Stand geldmiddelen per 1 januari 5 1.052.323 781.718

Stand geldmiddelen per 31 december 5 1.260.473 1.052.323

Mutatie geldmiddelen 208.150 270.605
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Activiteiten

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

- Voorziening groot onderhoud

Verbonden rechtspersonen

- Project Lioba: onderzoek en optimalisering organisatie locatie 't Huis Lioba.
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De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd 

op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Stichting De Oversteek, gevestigd in Alkmaar, ondersteunt Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar. Stichting De 

Oversteek heeft als doelstelling het ondersteunen van één of meerdere hospices en de palliatieve zorg, alsmede 

het verkrijgen van aanvullende financiële middelen hiervoor. Stichting De Oversteek heeft geen zeggenschap 

over Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar. Hospice Alkmaar heeft in 2020 voor 1 projecten een verzoek tot 

aanvullende middelen ingediend die toegekend zijn, te weten;     

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 

van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen 

van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 

waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Gebruik van schattingen

- Voorziening dubieuze debiteuren

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar mening van het managemant het meest kritisch voor het 

weergeven van de financiële positie en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen:

In verband met de uitbraak van het coronavirus hebben wij voorzorgsmaatregelen en regels geïmplementeerd 

op basis van de aanbevelingen van officiële gezondheidsinstanties, zoals de RIVM. Op deze wijze streven we 

ernaar om de gezondheidsrisico’s voor onze gasten, bezoek en medewerkers te minimaliseren en de 

zorgverlening te continueren . Bij het opmaken van de jaarstukken is de volledig impact van de uitbraak van het 

coronavirus nog niet duidelijk.

Gezien de sterke financiële positie van Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar en de ruimte in liquiditeit worden 

geen financiële problemen n.a.v. het coronavirus verwacht. Daarnaast heeft de pandemie tot nu toe niet tot een 

grote verlaging van de bedbezetting geleid.

De tijdelijke stop van inzet van vrijwilligers met een verhoogd risico m.b.t. Covid 19 is volledig opgevangen door 

de overige vrijwilligers waardoor de zorgverlening gecontinueerd kon worden.

Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar is statutair (en feitelijk) gevestigd te Alkmaar op het adres Blanckerhofweg 

13, geregisteerd onder kvk-nummer 37096206.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De belangrijkste activiteit is het bieden van palliatief terminale zorg aan mensen met een beperkte 

levensverwachting.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
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Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. 

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening 

genummerd.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 

naar de instelling zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar 

worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 

zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het 

bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder 

verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de 

balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot 

een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke 

transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is 

van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en 

risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan 

redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of 

nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief 

of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in 

de resultatenrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden 

getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het 

opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van zorginstelling Stichting 

Exploitatie Hospice Alkmaar.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa

Goodwill

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Schulden
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De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de 

lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 

van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële 

vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Automatiseringsapparatuur : 33,33 %.

• Inventaris : 20 %.

• Meubilair : 10 % - 20 %.

De schulden worden opgenomen tegen de reële waarde. De schulden betreffen alleen kortlopende schulden met 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 

bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een 

uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 

voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 

zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. 

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen 

op grond van verwachte oninbaarheid. Er is een voorziening opgenomen voor vorderingen waar reeds 

herinneringen voor zijn verstuurd en de kans heel klein is dat ze voldaan zullen worden.

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het 

aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de 

ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking 

van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Voor zover subsidies, donaties, giften of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige 

bijdrage in de afschrijvingskosten, worden deze gedoteerd aan de egalisatiereserve afschrijvingen. De 

afschrijvingslasten van deze materiële vaste activa worden via de resultaatbestemming in mindering gebracht op 

de egalisatiereserve afschrijvingen. 

Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd tegen 

de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De 

disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer. Hierin 

zijn de risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet 

betrokken.

Voorziening groot onderhoud:

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen 

onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden 

ten laste gebracht van deze voorziening.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 

voordelen die dat actief in zich bergt, zullen toekomen aan de instelling en de kosten van dat actief betrouwbaar 

kunnen worden vastgesteld. 

Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Op 

vooruitbetalingen op immateriële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De materiële vaste activa wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 

cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van de materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische 

levensduur van het vast actief.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Donaties en giften
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Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming 

van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 

potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft 

plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer 

een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een 

vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 

vastgesteld.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen 

in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode 

waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande 

boekjaren wordt foutherstel toegepast.

De ontvangen donaties-giften (anders dan eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten) worden in principe 

verantwoord als deze ontvangen zijn. Indien deze donaties-giften geoormerkt worden door de schenker als 

bijdrage in een project of kosten, dan worden de gemaakte kosten overeenkomstig verantwoord. De toerekening 

aan het boekjaar vindt evenredig plaats naar rato van de realisatie van het project of de te maken kosten. Het 

eventueel overlopende deel wordt gepassiveerd op de balans als nog te besteden. De ontvangen donaties-giften 

waar nog geen bestemming aan gegeven is en nog niet besteed zijn, worden via de resultaatbestemming 

gedoteerd aan het niet collectief gefinancierd vrij vermogen. Indien in volgende jaren hier projecten en/of kosten 

aan toegekend worden, dan zal dit via de resultaatbestemming in mindering gebracht worden op deze reserve.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag 

van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding 

waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald 

en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te 

voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden 

bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden 

gedekt door de opbrengsten.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 

verantwoord.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Personele kosten

Pensioenen

Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies
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Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke 

zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en voldaan is aan de daaraan verbonden voorwaarden. 

Subsidies ter compensatie van gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-

verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan 

derden betaalde (te betalen) interest. 

Instelling Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar (SEHA) heeft voor haar werknemers een toegezegde 

pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd 

recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de 

werknemer pensioen heeft opgebouwd bij SEHA. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar 

personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. SEHA betaalt hiervoor premies 

waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden 

jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het 

pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Voor pensioenfondsen geldt regelgeving 

met betrekking tot de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf 

dekkingsgraden. In februari 2021 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 94,5%. Het vereiste niveau van de 

dekkingsgraad is 128%. Het bestuur van PFZW heeft besloten om de pensioenpremie te verhogen in twee 

stappen: per 1 januari 2021 met 1,5 procentpunt en per 1 januari 2022 met 0,8 procentpunt. De premie voor het 

arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk. SEHA heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende 

bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. 

SEHA heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening 

verantwoord.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening verantwoord in de periode waarin de 

arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als 

de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een 

overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met 

toekomstige betalingen door de instelling. 

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten 

gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties 

worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en 

een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit 

levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. 

Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de 

resultatenrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval 

van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze 

beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van 

beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend 

geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid 

wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting  van de bedragen die 

noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is 

gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). 

Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de 

resultatenrekening gebracht.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 

bestaan uit de liquide middelen die zonder beperkingen kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 

onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de 

datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de 

jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers 

van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en 

regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.



Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-Dec-20 31-Dec-19

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 244.880 285.437

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2020 2019

€ €

Boekwaarde per 1 januari 285.437 262.850

Bij: investeringen 25.573 92.186

Bij: vooruitbetaalde activa 6.000 0

Af: afschrijvingen 72.130 69.599

Boekwaarde per 31 december 244.880 285.437

Toelichting:

2. Immateriële vaste activa

31-Dec-20 31-Dec-19

€ €

44.000 0

Toelichting:

3. Schulden en vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot

t/m 2017 2018 2019 2020 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 2.690 0 7.307 9.997

Financieringsverschil boekjaar -13.194 -13.194

Correcties voorgaande jaren 0

Betalingen/ontvangsten -7.307 -7.307

Subtotaal mutatie boekjaar 0 0 -7.307 -13.194 -20.501

Saldo per 31 december 2.690 0 0 -13.194 -10.504

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c c

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-Dec-20 31-Dec-19

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 9.997

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 10.504

-10.504 9.997

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2020 2019

€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 35.902 75.394

Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 55.517 68.087

Totaal financieringsverschil -19.615 7.307
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.6.

De in 2020 volledig vergoede investeringen bedragen € 12.269 (2019 € 29.214). De vergoeding is in één keer toegevoegd aan de 

bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen. De afschrijving over de volledig vergoede materiële vaste activa bedraagt voor 2020 

€ 44.982 (2019 € 45.245. 
Deze afschrijvingen worden via de resultaatbestemming in mindering gebracht op de bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen. 

De boekwaarde van de volledig vergoede investeringen per einde boekjaar 2020 bedraagt € 80.581 (2019 € 113.289).

Vooruitbetaalde goodwill inzake overname De Bregthoeve

Voor de m.i.v. 01-01-2021 over te nemen zorgverlening van De Bregthoeve is deze goodwill betaald voor de naam waaronder deze 

locatie bekend is.

De Vooruitbetaalde activa betreft de inventaris van de locatie De Bregthoeve waarvan de zorgverlening m.i.v. 01-01-2021 

overgenomen wordt.



Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-Dec-20 31-Dec-19

€ €

Vorderingen uit hoofde van de zorgverzekeringswet 179.007 160.278

Vorderingen uit hoofde van WMO 1.200 1.848

Vordering Stichting de Oversteek 14.304 19.604

Vorderingen op debiteuren 7.795 20.003

Vooruitbetaalde bedragen:

Vooruitbetaalde pensioenpremie 11.838 9.790

Vooruitbetaalde huur 12.500 0

Vooruitbetaalde abonnementen en verzekeringen 2.913 3.585

Vooruitbetaald overig 3.082 1.545

Nog te ontvangen bedragen:

Nog te factureren eigenbijdrage 6.665

Doorbelast onderhoudscontract 0 4.527

Ziekengeld 643 895

Tegemoetkoming inzake WTL 3.993 1.727

Rente 0 152

Subsidie stagefonds 605 0

Totaal debiteuren en overige vorderingen 244.545 223.954

Toelichting:

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-Dec-20 31-Dec-19

€ €

Bankrekeningen 538.521 504.475

Spaarrekeningen 721.056 546.043

Kassen 896 1.805

Totaal liquide middelen 1.260.473 1.052.323

Toelichting:

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-Dec-20 31-Dec-19

€ €

1.392.226 1.285.092

Collectief gefinancieerd gebonden vermogen

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020

€ € € €

Bestemmingsreserve:

Buffervermogen Hospice 1.039.002 133.970 1.172.972

Egalisatie afschrijvingen 113.289 -44.982 12.269 80.576

Bestemmingsreserve huisvesting 108.801 17.500 126.301

Waarborging kwaliteit 24.000 -11.623 12.377

Totaal Kapitaal 1.285.092 94.865 12.269 1.392.226

Toelichting:

Buffervermogen Hospice

Bestemmingsreserve Huisvesting:

Egalisatie afschrijvingen:

Waarborging Kwaliteit:
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 De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

Voor zover subsidies, giften, donaties of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de 

Om de hoge kwaliteit van zorg te waarborgen dienen er investeringen gedaan te worden in de kennis en ontwikkeling van 

medewerkers. Door opleiding te bieden wordt zowel het niveau verhoogd als de kennis verbreed. De ontwikkelingen in de zorg 

worden op de voet gevolgd en het zorgaanbod wordt daarop aangepast. In 2020 zijn 2 medewerkers gestart met een studie t.b.v. 

hun werk voor Hospice Alkmaar. 

Om de continuïteit van de zorg aan de gasten van Hospice Alkmaar en 't Huis Lioba te waarborgen is in 2007 gestart met het 

vormen van een buffervermogen om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen.

Giften en donaties, die niet in het jaar van ontvangst besteed worden, worden toegevoegd aan het Buffervermogen.

In de bestemmingsreserve huisvesting wordt gereserveerd voor het beheersbaar houden van de toekomstige huisvestingskosten 

en de huisvesting te verduurzamen.  De verlichting van de gastenkamers zijn al vervangen door ledlampen maar in centrale ruimtes 

dient dat nog aangpakt te worden. Om het energieverbruik te verlagen is er een zonneboiler geplaatst en zal na vervanging van het 

dak geënvesteerd worden in zonnepanelen. Tevens zal het klimaatsysteem gemoderniseerd worden.

M.i.v. 2015 wordt de geleverde zorg vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. De zorg wordt achteraf

gedeclareerd bij de afzonderlijke zorgverzekeraars waar de gasten van Hospice Alkmaar verzekerd zijn.

De voorziening voor het risico ten aanzien van oninbare vorderingen bedraagt € 3.500 (2019 € 1.500)



Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

7. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval

Oprenten en 

verandering 

disconterings-

voet

Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 31-dec-2020

€ € € € € €

- groot onderhoud 109.591 22.887 2.291 3.000 0 127.187

Totaal voorzieningen 109.591 22.887 2.291 3.000 0 127.187

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2020

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 10.000

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 117.187

hiervan > 5 jaar 50.000

Toelichting per categorie voorziening:

8. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-Dec-20 31-Dec-19

€ €

Crediteuren 26.158 21.650

Belastingen en premies sociale verzekeringen 29.015 19.514

Schulden terzake pensioenen 15.757 14.164

Vakantiegeld 40.495 35.824

Vakantiedagen 43.061 30.751

Eindejaarsuitkering 6.086 5.028

Voorgeschoten Covid-gelden zorgverzekeraars 63.270 0

Overige schulden 13.265 11.676

Nog te betalen kosten:

Accountantskosten 15.000 15.000

Te corrigeren subsidie 5.400 8.916

Overige overlopende passiva:

Nog te besteden opbrengsten zomermarkt 0 68

Werving personeel 0 7.587

Inhuur personeel 0 6.850

Ezorg programma 6.474 0

Totaal overige kortlopende schulden 263.981 177.028

Toelichting:

Voorgeschoten Covid-gelden zorgverzekeraars:

In 2016 zijn de grote huiskamer en de gastenkamers gerenoveerd. De kosten van de renovatie zijn gedeeltelijk uit donaties 

bekostigd en voor het overige uit de voorziening groot onderhoud. In 2018 zijn de kleine huiskamer en de inrichting van de 

bezinningsruimte vernieuwd. In 2019 is de overdrachtsruimte van de vrijwilligers heringericht en geschilderd. Dit is volledig betaald 

uit donaties. 

In 2017 is een nieuw onderhoudsplan opgesteld voor zowel het hospice als 't Huis Lioba. Het is een onderhoudsplan voor 10 jaar 

waarin het grootonderhoud voor de binnenzijde van de gehuurde panden is opgenomen. In 2020 heeft een vrijwilliger in alle 

gastenkamers één wand geschilderd. De kosten vallen lager uit omdat alleen voor de verf betaald is die t.l.v. de voorziening komt  

de rest van het gereserveerde bedrag is vrijgevallen.

Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar maakt geen gebruik van een kredietfaciliteit en heeft derhalve geen zekerheden aan een 

kredietinstelling verstrekt. 

Algemeen

9. Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen

Fiscale eenheid

Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar is vrijgesteld van vennootschapsbelasting en omzetbelasting. 

Voorwaardelijke verplichtingen en overige niet verwerkte verplichtingen

Huurverplichtingen

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt voor Hospice Alkmaar voor het 
komende jaar € 120.000 , voor de komende 1,5 jaar (de resterende looptijd van de huurovereenkomst) € 180.000 . Vanaf 1 juli 
2020 wordt de huur niet geïndexeerd. Van 'tHuis Lioba bedraagt de huur € 30.000 per jaar. Het contract loopt tot 31-12-2021 ,heeft 
een opzegtermijn van 6 maanden en zal steeds met 1 jaar verlengd worden. Van De Bregthoeve bedraagt de huur het komende 
jaar € 120.000. Het huurcontract loopt 5 jaar.

Ter voorkoming van liquiditeitsproblemen bij zorgaanbieders zijn door de zorgverzekeraars voorschotten betaald die bij een 

bezetting > 70% verrekend zouden worden met de gedeclareerde zorg. De bezetting is in 2020, van alle afgesloten contracten met 

zorgverzekeraars, > 70%. De voorschoten zijn echter nog niet door alle zorgvezekeraars verrekend.

Voorziening groot onderhoud:
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Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties

kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog

onzeker en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.



Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

Inventaris installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2020

- aanschafwaarde 629.018 0 0 0 0 629.018

- cumulatieve afschrijvingen 343.581 0 0 0 0 343.581

Boekwaarde per 1 januari 2020 285.437 0 0 0 0 285.437

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 25.573 25.573

- afschrijvingen 72.130 72.130

- vooruitbetaalde activa 6.000 6.000

- bijzondere waardeverminderingen 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0

- terugname geheel afgeschreven activa

.aanschafwaarde 0

.cumulatieve afschrijvingen 0

- desinvesteringen

aanschafwaarde 0

cumulatieve afschrijvingen 0

per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -40.557 0 0 0 0 -40.557

Stand per 31 december 2020

- aanschafwaarde 660.591 0 0 0 0 660.591

- cumulatieve afschrijvingen 415.711 0 0 0 0 415.711

Boekwaarde per 31 december 2020 244.880 0 0 0 0 244.880
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Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar

5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

10. Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet 1.197.224 1.252.949

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz 35.015 75.394

Opbrengsten Wmo 19.950 15.180

Overige zorgprestaties 151.886 169.708

Totaal 1.404.075 1.513.231

Toelichting:

11. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Subsidies Zvw-zorg 241.385 249.551

Subsidies vanwege gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 10.000 15.000

Totaal 251.385 264.551

12. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Overige opbrengsten:

Eenmalig legaat, toegevoegd aan de bestemmingsreserve nog te besteden giften 238.675 10.000

Bijdrage Stichting De Oversteek:

- Ontwikkeling haalbaarheidsonderzoek 0 6.000

- Ontwikkeling project 1 loketfunctie 0 1.500

- Project Lioba 8.500 0

Vanuit opbrengsten Zomermarkt:

- Bijdrage t.b.v. gastvrij ontvangen familie en naasten van de gasten 1.868 4.248

- Bijdrage t.b.v. diversen comfort gasten 0 9.184

Victoriefonds 0 12.500

Stichting Team Langedijk 0 1.000

Pius Stichting 0 5.200

Bestemmingsgiften 18.684 34.721

Totaal 267.727 84.353

Toegevoegd aan egalisatiereserve afschrijvingen 0

Besteed aan activa Hospice Alkmaar -12.269 -29.217

Besteed aan activa 't Huis Lioba

255.458 55.136

Bijdrage voor gebruik vergaderruimte en deelname training 1.388 1.950

Totaal 256.846 57.086

Toelichting:
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Door enkele legaten zijn de overige bedrijfsopbrengsten in 2020 veel hoger t.o.v. voorgaande jaren.

De overige zorgprestaties betreft de eigen bijdragen en betalingen van cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit 

aanvullende zorgverzekering.



Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar

5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

13. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Lonen en salarissen 917.011 813.837

Sociale lasten 132.580 132.753

Pensioenpremies 76.329 71.621

Andere personeelskosten:

Verzekeringen 26.554 28.496

Opleidingskosten 20.516 9.321

Reiskostenvergoeding 16.530 13.368

Diverse overige personeelskosten 11.261 14.332

Uitkering ziekengeld -3.073 -14.496

Subtotaal 1.197.708 1.069.232

Personeel niet in loondienst 61.738 39.614

Kosten vrijwilligers 24.339 24.564

Totaal personeelskosten 1.283.785 1.133.410

Aantal personeelsleden (in FTE's conform contracten) 16 13
Aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 16 13

Toelichting:

14. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 72.130 69.599

Totaal afschrijvingen 72.130 69.599

15. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 92.255 92.994

Algemene kosten 120.653 115.807

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 11.046 7.093

Covid kosten 3412 0

Onderhoud en energiekosten:

- Overige kosten onderhoud 24.437 20.884

- Dotatie voorziening groot onderhoud 22.887 29.260

- Energiekosten en water 33.063 33.659

Huur 143.176 145.598

Dotaties en vrijval voorzieningen 9.315 9.605

Totaal overige bedrijfskosten

460.244 454.900

16. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Rentebaten 0 280

Overige financiële lasten -1.282 -720

Totaal financiële baten en lasten -1.282 -440
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Het ziekteverzuim in 2020 was 3,2 % t.o.v. 5,5% in 2019.

In 'Lonen en salarissen' is een zorgbonusopgenomen, groot € 20.000, voor in totaal 20 verpleegkundigen. De sociale lasten over de 

zorgbonus zijn opgenomen onder 'Sociale lasten' .Het totaal is volledig vergoed uit de ontvangen subsidieregeling Bonus 

zorgprofessionels COVID-19 en gesaldeerd opgenomen. 



Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar

5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

17. Wet normering topinkomens (WNT)

Zie het volgende werkblad

18. Honoraria accountant 2020 2019

€ €

De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 13.369 18.338

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 6.353 2.000

3 Niet-controlediensten 4.430 4.232

Totaal honoraria accountant 24.152 24.570

Toelichting:

19. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 16.

De in de tabel vermelde honoraria voor de controle van de jaarrekening 2020 (2019) hebben betrekking op de totale honoraria voor het 

onderzoek van de jaarrekening 2020 (2019), ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2020 (2019) zijn verricht.

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 

bestuurders en leidinggevende functionarissen.



1. Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2020

bedragen x € 1 E.G. Jonker-Horstman M.Groot

Functiegegevens directeur directeur

Aanvang en einde functievervulling in 

2020
01/01 – 16/06 01/05 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor 

in fte) 
0,889 1

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
39.011 56.062

Beloningen betaalbaar op termijn 3.599 5.951

Subtotaal 42.610 62.013

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
55.082 90.369

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging 42.610 62.013

Het bedrag van de overschrijding en de 

reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan

N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling  
N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2019

bedragen x € 1 E.G. Jonker-Horstman

Functiegegevens directeur

Aanvang en einde functievervulling in 

2019
01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor 

in fte)
0,889

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
75.204

Beloningen betaalbaar op termijn 7.546

Subtotaal 82.750

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
135.000

Bezoldiging 82.750

Mr. F. Hoefnagel

Lid Raad van Toezicht 

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

17. WNT-verantwoording 2020 Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar

De WNT is van toepassing op Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar. Het voor Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar toepasselijke bezoldigingsmaximum 

is in 2020 € 135.000 (het bezoldigingsmaximum voor zorg en jeughulp, Klasse II, totaalscore 8 punten).

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de

functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13
e
 maand van de functievervulling inclusief degenen die 

op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

drs. A. Martinius Lid Raad van Toezicht 

drs. S. Pauw Voorzitter Raad van Toezicht (01/01/2020-31/12/2020)

Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging 

van € 1.700 of minder 

Gegevens 2020

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

Vice-voorzitter Raad van Toezicht

H. van de Kuijt

dr. A.D.F. Dhondt Lid Raad van Toezicht (heel 2020 en Voorzitter m.i.v. 01/01/2021)



Gegevens 2020

bedragen x € 1 E.G. Jonker-Horstman

Functiegegevens 

Functie(s) bij beëindiging dienstverband directeur

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor 

in fte)
0,889

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2020

Uitkering wegens beëindiging van 

het dienstverband

Overeengekomen uitkeringen wegens 

beëindiging dienstverband 
3.393

Individueel toepasselijk maximum 66.667

Totaal uitkeringen wegens 

beëindiging dienstverband 
3.393

Waarvan betaald in 2020 3.393

Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
N.v.t.

Het bedrag van de overschrijding en de 

reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan

N.v.t. ,	 N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
N.v.t.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het 

individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun 

voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het 

individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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5.1.8 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 10 mei 2021.

De Raad van Toezicht van de Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering 

van 12 mei 2021.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

De Covid-19 pandemie heeft geen grote gevolgen voor de bezetting van Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar gehad.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.

M. Groot 12 mei 2021 dr. A.D.F. Dhondt 12 mei 2021

Directeur Voorzitter raad van Toezicht

W.G. W.G.

mr. F. Hoefnagel 12 mei 2021 drs. S. Pauw 12 mei 2021

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

W.G. W.G.

H. van de Kuijt 12 mei 2021 drs. A. Martinius 12 mei 2021

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

Pagina 18

Per 1 januari 2021 is de zorgverlening en het zorgteam van het bestaande hospice in Schoorl, De Bregthoeve, overgenomen. De 

palliatieve respijt-, herstel- en terminale zorg is daarmee gecontinueerd maar nu als locatie van Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar.
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

5.2.3 Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

De beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen inzake de resultaatbestemming. Een na ontbinding van de stichting 

na vereffening overblijvend batig saldo wordt door de Raad van Toezicht bestemd voor een doel, dat  zoveel 

mogelijk gelijk is aan het doel van de stichting.

Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar heeft een nevenvestiging in Egmond-Binnen op het terrein van het 

Liobaklooster onder de naam 't Huis Lioba waar palliatieve respijt- en herstelzorg verleend wordt.
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Beoordelingsverklaring van de 
onafhankelijke accountant 
Aan: Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar 

Onze conclusie 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening van Stichting Exploitatie Hospice 
Alkmaar te Alkmaar over 2020 beoordeeld.  

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de in dit 
rapport opgenomen jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar per 31 december 
2020 en van het saldo baten en lasten over 2020 in overeenstemming met de Regeling 
verslaggeving WTZi en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van 
het jaarverslag in overeenstemming met de in Nederland geldende Titel 9 Boek 2 BW en RJ 
655 Zorginstellingen.  

Deze jaarrekening bestaat uit: 
 de balans per 31 december 2020;
 de staat van baten en lasten over 2020;
 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor onze conclusie 
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
de Nederlandse Standaard 2400 ‘Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten’. 
Deze beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 
verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en 
andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan 
de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor onze conclusie. 

Benadrukking van de impact van het Coronavirus  
Wij vestigen de aandacht op de tekst in de toelichting van de jaarrekening op pagina 4, 
waarin de onzekerheden zijn omschreven rondom de mogelijke gevolgen van het Coronavirus 
voor Stichting Exploitatie Hospice Alkmaar. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.   
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Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en RJ 655 Zorginstellingen. In dit kader is het 
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 
proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht 
dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af 
te geven conclusie. 

De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager 
dan de zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming 
met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot 
uitdrukking.  

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 
2400. 

Onze beoordeling bestond onder andere uit: 
 het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving en in het van toepassing zijnde

stelsel inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen
identificeren waar het waarschijnlijk is dat zich risico’s op afwijkingen van materieel
belang voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en
uitvoeren van werkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het verkrijgen van
assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;

 het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de entiteit
en het overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het
uitvoeren van cijferanalyses;

 het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de entiteit;
 het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de

jaarrekening;
 het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit

op de onderliggende administratie van de entiteit;
 het evalueren van de verkregen assurance-informatie;
 het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële

verslaggeving en het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk
lijken;

 het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen; en

 het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw
beeld lijkt te geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
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Alkmaar, 8 juni 2021 

BDO Audit & Assurance B.V. 
namens deze, 

P.E.W.M. Langendijk RA 
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