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1. ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting Kruispost
Oudezijds Achterburgwal 102
1012 DS  Amsterdam

Gouda, 30 juni 2022

Ref.: JM/073960

Geacht bestuur,

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Kruispost te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten
en lasten over 2021 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. 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 zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Kruispost.

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.
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1.2 RESULTATEN 

Bespreking van de resultaten

2021 2020 Mutatie
€ € €

Bedrijfsopbrengsten 365.587 250.535 115.052

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 137.276 164.154 -26.878
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 266 781 -515
Overige bedrijfskosten 162.517 129.616 32.901

Totaal van som der kosten 300.059 294.551 5.508

Totaal van bedrijfsresultaat 65.528 -44.016 109.544
Financiële baten en lasten -42 5 -47

Totaal van netto resultaat 65.486 -44.011 109.497
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Resultaatanalyse

2021
€ €

Resultaatverhogend

Hogere bedrijfsopbrengsten 115.052
Lagere lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 26.878
Lagere afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 515

142.445

Resultaatverlagend

Hogere overige bedrijfskosten 32.901
Lagere financiële baten en lasten 47

32.948

Stijging van het resultaat 109.497
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1.3 FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2021 31-12-2020
€ % € %

Activa

Materiële vaste activa 1.599 0,4 810 0,2
Vorderingen 122.655 29,6 207.026 62,5
Liquide middelen 289.350 70,0 123.610 37,3

413.604 100,0 331.446 100,0

Passiva

Stichtingsvermogen 224.566 54,3 159.080 48,0
Voorzieningen 30.000 7,3 - -
Kortlopende schulden 159.038 38,4 172.366 52,0

413.604 100,0 331.446 100,0
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Analyse van de financiële positie

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 122.655 207.026
Liquide middelen 289.350 123.610

412.005 330.636
Kortlopende schulden -159.038 -172.366

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 252.967 158.270

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 1.599 810

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 254.566 159.080

Financiering

Stichtingsvermogen 224.566 159.080
Voorzieningen 30.000 -

254.566 159.080

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Visser & Visser Accountants B.V.

was getekend

A. Plug RA
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2.1 BESTUURSVERSLAG

Stichting Kruispost tracht de statutaire doelstelling te bereiken onder andere door de coördinatie,
bevordering en uitoefening van sociale, geestelijke en materiële zorg en alle overige activiteiten die het
doel van de stichting kunnen bevorderen, zulks ten behoeve van de bewoners en bezoekers van de
Amsterdamse binnenstad.

Kruispost richt zich daarbij in het bijzonder op medische, psychosociale en maatschappelijke hulp aan
patiënten die, in principe onverzekerd zijn en/of om deze of gene reden geen toegang vinden tot de
reguliere zorg: mensen van diverse achtergronden, van dakloze tot gedocumenteerde tot toerist of
toevallige passant; mensen uit alle hoeken van de wereld, zowel Nederlanders als buitenlanders die om
humanitaire of economische redenen hun eigen land zijn ontvlucht.

Met een vaste groep van zo’n tachtig vrijwilligers, waarvan 30 artsen, heeft Kruispost zich ook in 2021
sterk gemaakt voor hulp aan deze groep patiënten. Naast de reguliere medische zorg, wordt ook
specialistische zorg op Kruispost aangeboden door een fysiotherapeut, een neuroloog, een psychiater,
een tandarts, een praktijkondersteuner-somatiek, een jurist en een psycholoog. Verder verricht een
vakbekwame groep van een 4-tal maatschappelijk werksters professionele hulp voor de
maatschappelijke problemen die, al dan niet in combinatie met medische hulp, dienen te worden
opgelost. 

Stichting Kruispost volgt met blijvende aandacht de dagelijkse praktijk. In 2021 bleven we onverminderd
met Covid-19 in aanraking. Werk maken van verdere verbeteringen van onze dienstverlening met daarin
het belang van de cliënt voorop, was voor dit jaar een extra uitdaging. Dankzij de toewijding en niet
aflatende inzet van velen zij we daarin geslaagd, resulterend in 10.944 medische behandelingen. Een
stijging van ruim 46% ten opzichte van het Coronajaar 2020. Het aantal behandelingen kwam hiermee
min of meer gelijk met het niveau voor Corona.  

In 2021 bleef de samenstelling van het bestuur van Stichting Kruispost ongewijzigd. Het bestuur kwam
dit jaar 5 keer voor een bestuursvergadering bijeen. De ingeslagen weg op de medische dienstverlening
en de interne organisatie verder te professionaliseren werd onverminderd vervolgd. Er is veel inzet en
werk verricht om de digitale omgeving zowel voor patiënten als vrijwilligers veiliger, gebruiksvriendelijker
en efficiënter in te richten. Het was er niet het jaar naar om de zes verschillende portefeuilles verder
vorm te gegeven. Dit heeft er mede toe geleid dat we onze declaraties naar Stichting Centraal
Administratiekantoor AWBZ aanzienlijk hoger zijn uitgevallen. Ook in de verantwoording naar andere
belangrijke stakeholders waaronder Gemeente Amsterdam is een kwaliteitsslag gemaakt. De hiermee
gemoeide kosten konden dankzij een gift van het NRC Lezersfonds aan Stichting Vrienden van de
Kruispost financieel worden afgedekt.

In dit boekjaar werd ook getracht om de betrokkenheid van bestaande en nieuwe sponsoren en
donateurs zo goed als mogelijk in stand te houden. En werd ook dit jaar de uitgave van de publicatie van
de jaarlijkse bestuursverslagen in samenwerking met Stichting Oudezijds-100 gezamenlijk vormgegeven.

Het financieel resultaat was dit jaar, dankzij een zorgvuldiger declaratiebeleid beduidend beter dan in
onze voorafgaande jaren. De winst in 2021 komt uit op € 65.486. Deels is dit tevens toe te schrijven aan
een herstel van de cliëntenstroom, betere kostenbeheersing en een aantal gerichte kwaliteitsimpulsen.
Het bestuur heeft gedurende dit coronajaar, net zoals in 2020, het besluit gehandhaafd geen gebruik te
maken van de zogenaamde landelijke NOW-regeling. 

Het saldo van baten en lasten voor Stichting Kruispost komt dit boekjaar positief uit op € 65.486, welke
ten bate zal worden gebracht aan het eigen vermogen van de stichting. Hiermee wordt het opgebouwde
weerstandsvermogen van de afgelopen jaren, na het financieel moeilijke jaar 2020, weer hersteld. Deze
financiële ontwikkeling stemt het bestuur ook voor het komend jaar positief.
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Het bestuur is veel dank verschuldigd aan al diegene die met hun inzet, betrokkenheid en motivatie het
zorgzame werk van de stichting ook dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt.

Samenstelling bestuur:
Het algemeen bestuur van Stichting Kruispost was per 31 december 2021 als volgt samengesteld:

J. Wytema                                     -     voorzitter
J. de Weichs de Wenne                  -     penningmeester (tevens waarnemend secretaris)
Mevrouw E.L.A. Florentinus-Boiten sg
D. Maclaine Pont
M. Quarles van Ufford

Bestuursverklaring:
Het algemeen bestuur van Stichting Kruispost verklaart hierbij dat het kennis heeft genomen van de
Algemene Subsidieverordening Amsterdam (ASA) en dat het conform deze verordening heeft gehandeld.
Naast de in de balans opgenomen verplichtingen heeft geen andere financiële verplichtingen. 

Amsterdam, 13 juni 2022

Het bestuur:

J. Wytema                                                    J. de Weichs de Wenne

E.L.A. Florentinus-Boiten sg                            D. Maclaine Pont

M. Quarles van Ufford                                  
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3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1.599 810

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 122.655 207.026

Liquide middelen 289.350 123.610

413.604 331.446
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31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen 224.566 159.080

Voorzieningen
Voorziening herstructurering 30.000 -

Kortlopende schulden 159.038 172.366

413.604 331.446
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

2021 2020
€ € € €

Bedrijfsopbrengsten 365.587 250.535
Lasten
Lasten uit hoofde van
personeelsbeloningen 137.276 164.154
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa 266 781
Overige bedrijfskosten 162.517 129.616

Totaal van som der kosten 300.059 294.551

Totaal van bedrijfsresultaat 65.528 -44.016

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten - 5
Rentelasten en soortgelijke kosten -42 -

Financiële baten en lasten -42 5

Totaal van netto resultaat 65.486 -44.011
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3.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Kruispost is feitelijk en statutair gevestigd op Oudezijds Achterburgwal 102, 1012 DS te
Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41202576.

Algemene toelichting

De doelstelling van de rechtspersoon

De Stichting stelt zich ten doel met het Evangelie van Jezus Christus als een boodschap, die de totaliteit
van het menselijk bestaan omvat en verandert, present te zijn in de Nederlandse samenleving in het
algemeen en in de oude binnenstad van Amsterdam in het bijzonder. Dit laatste ten behoeve van
bewoners en bezoekers van de binnenstad en van een ieder die daar een toevlucht zoekt.
In de praktijk komt dit tot uiting doordat een arts-coördinator in vaste dienst met behulp van een groot
team van  vrijwillige medische professionals medische hulpverlening aanbiedt. De taken op de receptie
worden eveneens door vrijwilligers uitgevoerd.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door
de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van
de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

14



Stichting Kruispost
Amsterdam

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide 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.

Voorzieningen

Ten aanzien van de post voorzieningen geldt dat een voorziening is gevormd vanwege het feit dat in
2021 door het bestuur een besluit is genomen tot herstructurering van de activiteiten van stichting
Kruispost. De hoogte van de voorziening is bepaald op basis van de inschatting door het bestuur.
Daadwerkelijke uitvoering van deze herstructurering en de verplichtingen die hieruit voortvloeien vindt in
2022 plaats.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
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3.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Vaste activa

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Materiële vaste activa

Inventarissen 1.599 810

Materiële vaste activa

Inventarissen
€

Stand per 1 januari 2021

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 4.576
Cumulatieve afschrijvingen -3.766

Boekwaarde per 1 januari 2021 810

Mutaties 

Investeringen 1.055
Afschrijvingen -266

Saldo mutaties 789

Stand per 31 december 2021

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 5.631
Cumulatieve afschrijvingen -4.032

Boekwaarde per
31 december 2021 1.599
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Vlottende activa

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa 122.655 207.026

Vorderingen > 1 jaar

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen College voor Zorgverzekeringen (CAK) 97.299 199.529
Vordering Stichting Oudezijds 100 15.363 -
Waarborgsom 7.497 7.497
Vooruitbetaalde facturen 2.496 -

122.655 207.026

Liquide middelen

ABN AMRO 257.773 92.621
ING 25.508 26.978
Kas 6.069 1.963
Overlopende kruisposten - 2.048

289.350 123.610
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Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Algemene
reserve
€

Stand per 1 januari 2021 159.080
Uit resultaatverdeling 65.486

Stand per 31 december 2021 224.566

Informatieverschaffing over algemene reserve

Het bestuur heeft besloten het saldo van baten en lasten over 2021 toe te voegen aan de reserves. Deze
verwerking heeft reeds in deze jaarrekening plaatsgevonden. 

Het bestuur streeft er naar om, teneinde de continuïteit van de activiteiten te garanderen, een
buffervermogen in stand te houden van minimaal € 195.000, zijnde de som van de vaste sala-
riscomponenten en de overige min of meer vaste uitvoeringskosten. Met deze omvang van het vermogen
kunnen de activiteiten van de stichting nog minimaal een jaar worden voortgezet.  

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Voorziening herstructurering

Voorziening herstructurering 30.000 -

Kortlopende schulden

Kortlopende overige schulden en overlopende passiva 122.261 172.366
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 27.057 -
Onderhanden project NRC 9.720 -

159.038 172.366

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 27.057 -
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Onderhanden project NRC

Ontvangen niet gerealiseerde voorschotten NRC 9.720 -

Kortlopende overige schulden en overlopende passiva

Vooruit ontvangen Stichting Vrienden van de Kruispost 71.638 101.638
Nog te betalen kosten 32.200 44.400
Vooruit ontvangen subisidie Gemeente Amsterdam 18.423 -
Te betalen Stichting Oudezijds 100 - 26.328

122.261 172.366
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

De stichting heeft een huurverplichting die loopt tot en met 31-12-2025.
De verplichting bedraagt € 124.248 tot aan de einde van de looptijd. De verplichting voor één jaar is 
€ 31.062.
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3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021 2020
€ €

Bedrijfsopbrengsten

Vergoeding Zorg Instituut Nederland 332.084 118.749
Voorziening opbrengsten CAK -24.821 -
Gerealiseerde bijdrage Stichting Vrienden van de Kruipost (NRC) 20.280 -
Subsidie Gemeente Amsterdam, Dienst Zorg en Samenleven 18.150 54.450
Subsidie bijdragen Clienten 17.834 15.526
Giften en donaties 2.060 61.810

365.587 250.535

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Lonen 125.095 160.642
Overige personeelsbeloningen 12.181 3.512

137.276 164.154

Overige personeelsbeloningen

Uitzendkrachten 10.635 -
Wervingskosten 2.638 -
Studie- en opleidingskosten 1.562 2.609
Overige kostenvergoedingen 195 -
Reiskostenvergoeding 151 120

15.181 2.729
Doorberekende personeelsbeloningen -3.000 783

12.181 3.512

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa 266 781

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten 39.003 68.905
Verkoopkosten 1.350 2.667
Kantoorkosten 37.610 31.502
Algemene kosten 53.157 13.175
Clientenzorg kosten 11.117 13.367
Projectkosten NRC 20.280 -

162.517 129.616
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2021 2020
€ €

Huisvestingskosten

Betaalde huur 32.562 31.274
Schoonmaakkosten 2.363 1.178
Onderhoud gebouwen 2.341 31.336
Vaste lasten 1.592 1.332
Gas, water en elektra 145 514
Assurantiepremie onroerende zaak - 3.271

39.003 68.905

Verkoopkosten

Reis- en verblijfkosten 1.286 2.440
Reclame- en advertentiekosten 64 227

1.350 2.667

Kantoorkosten

Kosten automatisering 32.315 22.551
Kantoorbenodigdheden 3.007 6.309
Telefoon- en faxkosten 1.727 1.872
Porti 549 55
Vakliteratuur 12 715

37.610 31.502

Algemene kosten

Kosten herstructurering 30.000 -
Overige algemene kosten en afwaardering vorderingen 17.245 8.575
Accountants- en administratiekosten 2.684 4.295
Advieskosten 2.118 -
Assurantiepremie 764 -
Bankkosten 312 302
Kasverschillen 34 3

53.157 13.175
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2021 2020
€ €

Clientenzorg kosten

Materiaalkosten 5.289 230
Huisapotheek / medicatie 2.832 8.725
Bloemen en attenties 1.461 2.820
Voeding 1.392 880
Incidentele kosten 143 567
Kosten patienten 2e lijns - 145

11.117 13.367

Projectkosten NRC

Gerealiseerde projectkosten NRC 20.280 -

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente - 5

Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 42 -
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3.6 OVERIGE TOELICHTINGEN

Gemiddeld aantal werknemers

2021 2020

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen
Nederland

2,00 2,00
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1 Algemeen (vervolg)

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar 
het activiteiten verslag te 
vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Huisvestingslasten

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +



06 van 06

3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.
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