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Hartpatiënten Nederland

Zwartbroekstraat 19

6041 JL  ROERMONDRoermond

Herten, 9 juni 2021

Betreft:      jaarrekening 2020

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare

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. 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen

wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

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 Hartpatiënten Nederland.

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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u

verstrekte gegevens.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw

onderneming.

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Hartpatiënten Nederland te Roermond is door ons samengesteld op basis van de van u

gekregen informatie. De 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".
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Hoogachtend,

Abacc Financieel Adviesbureau

A.J.M. Baetsen 

6049 BX Herten

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Merumerkerkweg 1
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Hartpatiënten Nederland

1.2  Algemeen

Oprichting

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Inkomsten 435.170 100,0% 530.877 100,0%

Uitgaven

Patiëntbelangen 193.725 44,5% 205.377 38,7%

Lonen en salarissen 87.610 20,1% 79.908 15,1%

Sociale lasten 19.082 4,4% 20.571 3,9%

Pensioenlasten 5.418 1,3% 4.677 0,9%

Overige personeelskosten 18.185 4,2% 13.000 2,5%

Afschrijvingen materiële vaste activa 6.681 1,5% 6.432 1,2%

Huisvestingskosten 21.971 5,1% 29.382 5,5%

Communicatiekosten 20.561 4,7% 61.728 11,6%

Autokosten 2.716 0,6% 4.100 0,8%

Kantoorkosten 14.660 3,4% 18.087 3,4%

Algemene kosten 13.271 3,1% 8.647 1,6%

Som der uitgaven 403.880 92,9% 451.909 85,2%

Exploitatieresultaat voor rente 31.290 7,1% 78.968 14,8%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.734 0,4% 2.133 0,4%

Rentelasten en soortgelijke kosten -7.129 -1,6% -9.659 -1,8%

Som der financiële baten en lasten -5.395 -1,2% -7.526 -1,4%

Exploitatiesaldo 25.895 5,9% 71.442 13,4%

Buitengewone baten 111.551 25,6% - 0,0%

Buitengewoon resultaat 111.551 25,6% - 0,0%

Exploitatiesaldo na buitengewoon 

resultaat 137.446 31,5% 71.442 13,4%

- mevrouw E.M.J. Wijers - Barten, secretaris

Samenstelling bestuur is als volgt:

- de heer J.W. Stevens, penningmeester

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

2020 2019

Blijkens de akte d.d. 25 januari 1985 werd Hartpatiënten Nederland per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41067141 en

geregistreerd bij de belastingdienst onder RSIN nummer 802604468.

- de heer J.M. Overveld, voorzitter
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Hartpatiënten Nederland

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het exploitatiesaldo is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Buitengewone baten 111.551

Daling van:
Inkoopwaarde van de omzet 11.652

Sociale lasten 1.489

Huisvestingskosten 7.411

Verkoopkosten 41.167

Autokosten 1.384

Kantoorkosten 3.427

Rentelasten en soortgelijke kosten 2.530

180.611

Het exploitatiesaldo is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
Inkomsten 95.707

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 399

Stijging van:
Lonen en salarissen 7.702

Pensioenlasten 741

Overige personeelskosten 5.185

Afschrijvingen materiële vaste activa 249

Algemene kosten 4.624

114.607

Stijging Exploitatiesaldo 66.004

Het resultaat 2020 is ten opzichte van 2019 gestegen met € 66.004. De ontwikkeling van het resultaat 2020

ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:
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Hartpatiënten Nederland

2.1  Bestuursverslag 

Alle reizen t/m juni werden geannuleerd, de reizigers kregen de betaalde reissom terug, er werd niet met

zogenaamde corona vouchers gewerkt. In belang van de veiligheid vond het bestuur het niet verantwoord

om met hartpatiënten op reis te gaan. Er werd onderzocht of er eventuele alternatieven in Nederland te

vinden waren voor het najaar.

Alle reizen t/m juni werden geannuleerd, de reizigers kregen de betaalde reissom terug, er werd niet met

zogenaamde corona vouchers gewerkt. In belang van de veiligheid vond het bestuur het niet verantwoord

om met hartpatiënten op reis te gaan. Er werd onderzocht of er eventuele alternatieven in Nederland te

vinden waren voor het najaar.

Er werd een nieuwe website ontwikkeld, waarvoor een hoop werk moesten worden verzet. Zo moesten er

veel teksten worden geschreven, deels door freelance schrijvers, deels door de eigen medewerkers.

Het jaar 2020 is voor onze stichting heel anders verlopen dan wij ons hadden voorgesteld. Wij hadden

allerlei plannen en ideeën om ons 50-jarig jubileum te vieren, maar helaas liep alles anders. Door de

Corona-pandemie moesten wij de meeste van deze activiteiten loslaten en ons richten op een heel andere

aanpak van werken, omdat onze medewerkers grotendeels vanuit huis gingen werken. Wij zijn dan ook

enorm trots op onze mensen dat zij alles zo goed hebben opgepakt en ervoor hebben gezorgd dat ons

werk gewoon door kon gaan.

In mei werd besloten om van systeembeheer consultancy over te stappen naar een andere partij. De

aanpassingen aan ons computersysteem i.v.m. thuiswerken vergde diverse aanpassingen, zeker nu deze

situatie langer lijkt te gaan duren.

In februari hebben we een evenement georganiseerd, ‘De bevrijding van het hart’. Deze dag stond in het

teken van een promotiefilm/documentaire over onze HartbrugReizen. Onze achterban kon zich inschrijven

voor dit evenement, dat achteraf zeer geslaagd bleek.

Ter gelegenheid van ons 50-jarig jubileum kregen alle donateurs in april een hartje van edelsteen

toegestuurd. Dit werd zo goed ontvangen dat vele donateurs nog extra hartjes bijbestelden. Ook werden

twee uitgaven van het HartbrugMagazine gecombineerd tot één uitgave (een zogenaamde Special), die

samen met een speciale jubileum uitgave werd verstuurd.

Samen met Gerda Weits, communicatiecoördinator en farmakundige bij Bijwerkingencentrum Lareb,

hebben we besproken dat er een intensievere samenwerking zal zijn tussen HPNL en Lareb. Zo zal er meer

communicatie zijn omtrent hart gerelateerde medicijnen en nieuwe bijwerkingen, en zullen we donateurs

vanuit HPNL doorverwijzen naar Lareb in geval van vragen/opmerkingen over bijwerkingen.

Januari begon goed met een deelname aan de zesdaagse beurs in Veldhoven, de Senioren Expo. Tijdens dit

evenement werden Hartpatiënten Nederland (HPNL) en HartbrugReizen onder de aandacht gebracht, om

potentiële donateurs/reizigers aan ons te kunnen binden.

I.v.m. corona was het in maart noodzakelijk dat medewerkers vanuit thuis konden werken. Toen het

duidelijk werd dat het thuiswerken nog lang ging duren en op langere termijn wellicht deels blijvend zou

zijn, werden er laptops gekocht ter vervanging van de gewone pc’s. Tevens werd er een nieuwe server

gekocht i.v.m. de verouderde server.

Er werd besloten om (tijdelijk) te stoppen met de toezending van wachtkamerexemplaren van de

magazines, naar de wachtkamers van artsen, apotheken, ziekenhuizen en notarissen. I.v.m. corona werden

deze magazines niet meer geplaatst in wachtruimtes, waardoor het geen toegevoegde waarde had om

deze te versturen. Dit bespaarde natuurlijk ook weer druk- en verzendkosten. 

In het afgelopen jaar (2020) hebben weer vele activiteiten plaatsgevonden, waaronder:
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Hartpatiënten Nederland

Er werd contact opgenomen met een advocatencollectief om contracten te updaten aan de hand van

herziene wetgeving. Bijvoorbeeld in verband met samenwerking met freelancers, maar ook omtrent de

privacy policy, algemene leveringsvoorwaarden etc.

Er werd meer aandacht besteed aan een gezonde leefstijl, o.a. in ons magazine en op onze website. Ook

volgde medewerker Donna een cursus op het gebied van leefstijl coaching, om donateurs op deze manier

beter te kunnen adviseren/begeleiden.

We hebben een contract afgesloten met ‘Kentaa’ voor een digitale collectebus, mede ook met het oog op

het feit dat de acceptgirokaarten in de toekomst gaan verdwijnen.

Centrum Nalatenschappen heeft voorlichting gegeven over nalatenschappen. We zijn met hen een

samenwerkingsverband aangegaan zodat zij ons hierin kunnen begeleiden en adviseren. 

Ook de rest van het jaar werden alle buitenlandse reizen geannuleerd. Wel organiseerde HartbrugReizen in

het najaar enkele korte reizen binnen Nederland. Helaas moesten deze reizen vroegtijdig beëindigd worden

t.g.v. nieuwe coronamaatregelen.

Er werd gekozen om diverse ‘pakketten’ aan te bieden aan nieuwe donateurs, namelijk vriend/vriendin,

abonnee en supporter. Dit gaat gepaard met diverse donaties en bijbehorende diensten waar mensen

gebruik van kunnen maken. Voor bestaande donateurs blijft de jaarlijkse donatie van € 25,00 gehandhaafd,

waarbij zij van al onze diensten gebruik kunnen blijven maken.

Hart Onderzoek Nederland schonk ons een prachtige donatie, o.a. in het kader van ons 50-jarig jubileum,

maar ook om te kunnen investeren in leefstijl en onze digitale assistent. Hier waren we natuurlijk

ontzettend blij mee!

J.M. van Overveld, voorzitter

Roermond, 9 juni 2021

In september ging de nieuwe website online, ontwikkeld door een externe partij. Er is door alle

medewerkers hard gewerkt aan de inhoud hiervan, op het gebied van beeldmateriaal en teksten. Op deze

nieuwe website hebben we gekozen voor een volledig nieuwe opzet, waarbij we met diverse doelgroepen

werken, maar ook met een overzichtelijke inzage in aandoeningen en behandelingen. Ook werd hier onze

digitale hartcoach Yara geïntroduceerd.

Het appartement en de bijbehorende parkeerplaats in Scheveningen werden verkocht.
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Hartpatiënten Nederland

2.2  Beleidsplan

Aangezien ons bestaansrecht puur voortkomt uit onafhankelijke donaties, hebben wij een beperkter budget

te besteden dan vele andere goede doelen. Om zoveel mogelijk patiënten te kunnen helpen is het van

belang dat onze bekendheid groter wordt en er meer donaties binnen komen. Om deze reden in combinatie

met een dalend aantal donateurs, zoeken wij naar mogelijkheden die leiden tot meer naamsbekendheid en

meer donateurs.

Wij vinden dat de hart- en vaatpatiënt onder alle omstandigheden terug moet kunnen vallen op zuivere

support waarbij het patiëntenbelang vóór alles gaat. Dit doen we door te informeren over ontwikkelingen &

het signaleren van misstanden, we verbinden & begeleiden lotgenoten en bieden toegang tot medisch-,

juridisch- en lifestyle advies.

Het is onmogelijk van al die groepen te verlangen dat zij het belang van de patiënt te allen tijde

vooropstellen. Dat lukt niet altijd, bijvoorbeeld door gebrek aan kennis, financiële belangen, of door politiek

complexe situaties.

Tal van personen, organisaties en instellingen zijn betrokken bij de hartpatiënt. Vanzelfsprekend de naaste

familie, vrienden, dienstverleners en medisch specialisten in de zorgsector. Net zo direct, maar op iets meer

afstand, ook de producenten van geneesmiddelen, de voedingsmiddelenindustrie, financiële instellingen en

verzekeringsmaatschappijen, maar ook mensen uit de directe werk-, studie– of leefomgeving.

Hartpatiënten Nederland geeft steun, in de meest uitgebreide zin van het woord, aan hartpatiënten, familie

en nabestaanden:

Ondanks dat het aantal mensen dat in Nederland overlijdt aan hart- en vaatziekten de laatste decennia

sterk is gedaald, zien we het aantal patiënten met een chronische hart- of vaataandoening juist steeds

verder stijgen. Momenteel telt Nederland ruim 1,5 miljoen hart- en vaatpatiënten en de verwachting is dat

dit aantal de komende decennia sterk zal oplopen tot ruim boven de 2 miljoen in 2040.

Hartpatiënten Nederland is de grootste patiënten belangenorganisatie voor hartpatiënten. 

Hartpatiënten Nederland is van oorsprong een in 1970, onder de naam Nederlandse Hartpatiënten

Vereniging, opgerichte vrijwilligersorganisatie. Hartpatiënten Nederland heeft geen winstoogmerk. Wij

voldoen aan de voorwaarden waaraan een ANBI-instelling moet voldoen (hierdoor kunnen giften aftrekbaar

zijn en betalen wij geen erf- en schenkrecht). Hartpatiënten Nederland heeft de beschikking over een

aantal medewerkers in loondienst, in totaal 3,5 FTE.

Het belang van de hartpatiënt voorop stellen kan alleen als we volledig onafhankelijk en objectief kunnen

handelen en berichten. Daarom nemen wij geen geld aan van de voedingsmiddelenindustrie, van de

farmaceutische branche of van de overheid. We doen ons werk dankzij de vrijgevigheid van onze

donateurs!

Doelstelling

Op het moment dat men te maken krijgt met (een) hart- of vaatziekte(n), heeft dat invloed op meerdere

zaken tegelijk. Lichamelijk, maar misschien ook psychisch, sociaal, financieel of bijvoorbeeld carrière

technisch. Men gaat wellicht andere keuzes maken qua levensstijl. Denk maar eens aan voeding, sporten,

hobby’s en vakanties.

inleiding

Wij verlenen onafhankelijk en objectief steun aan hartpatiënten en hun naasten.
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Hartpatiënten Nederland

• Meer aandacht voor een gezonde leefstijl

• Het ontwikkelen van een digitale spreekkamer

• Het organiseren van webinars (digitale evenementen) met deskundigen

12 Wekelijks versturen wij gratis een digitale nieuwsbrief. Hierin kan men het laatste nieuws omtrent hart-

en vaatziekten en nieuwe ontwikkelingen rondom de hartzorg vinden

11 Magazine: het uitgeven van het tijdschrift HartbrugMagazine. Dit is hét magazine voor hartpatiënten en

hun naasten. Hierin staan (herkenbare) verhalen van hartpatiënten, columns van specialisten en kan men

naar hartenlust reis- en kookinspiratie opdoen.

• legaten, erfenissen, schenkingen

J.M. van Overveld, voorzitter

10 Het optimaal benutten van social media-kanalen, o.a. Facebook, Instagram en Twitter.

Toekomstvisie

3 HartSignaal: Patiënten kunnen ervaringen binnen de zorg delen. Wij willen peilen en signaleren.

Wat biedt Hartpatiënten Nederland de hartpatiënt?

• Het (nog meer) ondersteunen van de jongere hartpatiënt omtrent onduidelijkheden, wensen

   en vragen over hun ziekte, werk, verzekeringen, hypotheek, etc.

• opbrengsten uit acties

• Het invoeren van een digitale assistent om 24/7 vragen te kunnen beantwoorden

Roermond, 9 juni 2021

8 Informatie geven omtrent hart- en vaatziekten en gezonde leefstijl

13 Hart wachttijden: inventariseren van de actuele wachttijden voor openhartoperaties en

dotterbehandelingen. De resultaten worden op de website en in ons magazine gepubliceerd.

2 Meldpunt Hartpatiënten: Patiënten kunnen misstanden in de zorg melden. 

1 Hartpatiënten Nederland brengt lotgenoten met elkaar in contact op het forum en besloten groepen via

Social Media.

Enkele doelen voor de komende jaren:

• Wachttijden signaleren

• donaties

Fondsenwerving

5 Reizen met net dat beetje extra. Deze reizen organiseren we voor iedereen die uit angst dat hem/haar

iets overkomt niet meer op vakantie durft.

4 Speciale aandacht voor jonge hartpatiënten. Wij komen voor ze op.

• Meer aandacht besteden aan vrouwen en hart- en vaatziekten 

• Meldpunt Hartpatiënten & HartSignaal optimaliseren

• Actuele feiten omtrent het hart publiceren

• Meer aandacht voor ICD-dragers

Patiënten belangenorganisaties lijken nu, meer dan ooit, noodzakelijk te zijn om de belangen voor de

specifieke patiënten zoveel als mogelijk voorop te stellen. Onafhankelijkheid en objectiviteit zijn hierbij onze

kernwaarden.

6 We zijn volledig onafhankelijk. Anders dan veel andere patiënten-belangenorganisaties neemt

Hartpatiënten Nederland géén geld aan van de voedingsmiddelenindustrie, van de farmaceutische branche

of van de overheid.

7 Aandacht voor vrouwen en hart- en vaatziekten.

9 Het inventariseren en publiceren van nieuwe technologieën binnen de hartzorg
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2.  JAARREKENING
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Hartpatiënten Nederland

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa [1]

Inventaris 11.467 8.053

Vervoermiddelen 2.334 4.958

13.801 13.011

Financiële vaste activa [2]

Overige vorderingen 30.000 30.000

30.000 30.000

Vlottende activa

Vorderingen [3]

Vorderingen op vakantieappartementen
- 255.319

Overlopende activa 15.893 2.426

15.893 257.745

Liquide middelen [4] 1.401.139 1.176.296

Totaal activazijde 1.460.833 1.477.052

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen [5]

Continuïteitsreserves 1.111.130 975.912

Bestemmingsreserves 339.532 487.304

1.450.662 1.463.216

Kortlopende schulden [6]

Handelscrediteuren - 3.959

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 3.404 2.941

Overige schulden 1.905 2.140

Overlopende passiva 4.862 4.796

10.171 13.836

Totaal passivazijde 1.460.833 1.477.052

31 december 2020 31 december 2019

31 december 2020 31 december 2019
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Hartpatiënten Nederland

2.2  Staat van baten en lasten 2020

€ € € €

Baten

Inkomsten [7] 435.170     530.877     

Totaal baten 435.170 530.877

Lasten

Patiëntbelangen [8] 193.725     205.377     

Personeelskosten [7] 130.295 118.156

Afschrijvingen [8] 6.681 6.432

Overige bedrijfskosten [9] 73.179 121.944

Rentebaten en lasten 5.395 7.526

409.275 459.435

Exploitatiesaldo 25.895 71.442

Buitengewone baten [10] 111.551 -

Buitengewoon resultaat 111.551 -

Exploitatiesaldo na buitengewoon resultaat 137.446 71.442

2020 2019
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Hartpatiënten Nederland

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve

Kortlopende schulden

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.

Een bestemmingsreserve is het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd, omdat daaraan een

specifiek bestemmingsdoel is gegeven door het bestuur van de stichting.

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de jaarverslaggeving Organisaties zonder

winststreven (RJ 640).

De waardering van activa 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 activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen

indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of

vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel

vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende

toelichting.

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.

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.
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Hartpatiënten Nederland

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET EXPLOITATIESALDO

Algemeen

Inkomsten

Patientenbelangen / voorlichting

Personeelskosten

Pensioenlasten

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

afdekkingsinstrument.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.

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. 

Onder de omzet wordt verantwoord de van derden ontvangsten donaties, schenkingen en nalatenschappen

gedurende het verslagjaar.

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.

Onder de Patientenbelangen/ voorlichting wordt verstaan de bestedingen ten dienst van hartpatienten.

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

baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De onderneming heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het

verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van

de verwachte economische levensduur.
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Hartpatiënten Nederland

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris Vervoer-

middelen

Totaal 2020

€ € €

Aanschafwaarde 29.925 14.580 44.505

Cumulatieve afschrijvingen -21.872 -9.622 -31.494

Boekwaarde per 1 januari 8.053 4.958 13.011

Investeringen 7.471 - 7.471

Afschrijvingen -4.057 -2.624 -6.681

Mutaties 2020 3.414 -2.624 790

Aanschafwaarde 37.396 14.580 51.976

Cumulatieve afschrijvingen -25.929 -12.246 -38.175

Boekwaarde per 31 december 11.467 2.334 13.801

Inventaris 20 %

Vervoermiddelen 20 %

Financiële vaste activa  [2]

2020 2019

€ €

Overige vorderingen

Lening u/g CEO LAB BV 30.000 30.000

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  [3]

Overige vorderingen

Vakantieappartementen - 255.319

Overlopende activa

Overlopende activa 14.828 -

Waarborgsom 1.065 2.426

15.893 2.426

Liquide middelen  [4]

Totaal liquide middelen 1.401.139 1.176.296

Dit betreft saldi bankrekeningen, spaarrekeningen en termijndeposito's met een looptijd van maximaal 1

jaar.

Rente 5% en aflossing nader overeen te komen.

Dit betreft een organisatie die een systeem heeft ontwikkeld t.b.v. een Patiënten Feedback Radar.

Afschrijvingspercentages:
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2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  [5]

2020 2019

€ €

Continuïteitsreserves

Stand per 1 januari 975.912 1.054.470

Toevoeging uit Exploitatie 135.218 71.442

Toevoeging aan bestemmingsreserves - -150.000

Stand per 31 december 1.111.130 975.912

Bestemmingsreserves

Bestemming herorïentatie 205.060 305.060

Bestemming Fonds Buitenlandse Kinderen 34.472 32.244

Bestemming hartpatiënten 100.000 150.000

Totaal bestemmingsreserve 339.532 487.304

Ten gunste van Continuïteitsreserves 135.218

Ten gunste van Fonds Buitenlandse

Kinderen
2.228

137.446

KORTLOPENDE SCHULDEN  [6]

Handelscrediteuren

Crediteuren - 3.959

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 3.404 2.941

Overige schulden

Borgsom Voorstad Roermond 1.800 2.140

Te betalen netto salaris 105 -

1.905 2.140

Overlopende passiva

Te betalen vakantiegeld 4.862 4.796

De verdeling van het expolitatieresultaat wordt als volgt verwerkt.

De bestemmingsreserve is als volgt te specificeren:
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2.5  Toelichting op de Staat van baten en lasten
2020 2019

€ €

Inkomsten [7]

Inkomsten donaties en giften 278.695 377.815

Donaties schenkingen/ nalatenschappen 57.827 140.373

Donaties Fonds Buitenlandse Kinderen 25.245 640

Overige opbrengst 643 229

Huur Voorstad Roermond 7.760 11.820

Opbrengst Hartonderzoek 65.000 -

435.170 530.877

Patiëntenbelangen [8]

HartbrugMagazine 95.383 83.669

HartbrugMagazine Portokosten 59.008 54.173

Automatiseringskosten 29.875 26.783

Ontwikkeling 23.017 20.634

Advies communicatie 13.902 12.463

Project digitale omgeving 65.547 -

Voorstad Roermond - 1.386

Overige kosten patiëntenbelangen 6.993 6.269

Mutatie bestemmingsreserve -100.000 -

193.725 205.377

Personeelskosten  [7]

Lonen en salarissen 87.610 79.908

Sociale lasten 19.082 20.571

Pensioenlasten 5.418 4.677

Overige personeelskosten 18.185 13.000

130.295 118.156

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen 89.610 81.908

Subsudie personeel -2.000 -2.000

87.610 79.908

Gemiddeld aantal werknemers:

Sociale lasten

Sociale lasten 19.082 20.571

Pensioenlasten

Pensioenpremie personeel 5.418 4.677

Gedurende het jaar 2020 waren gemiddeld 3.5 werknemers in dienst op basis van een fulltime

dienstverband. In het jaar 2019 waren dit 3.0 werknemers.

De Inkomsten over 2020 zijn ten opzichte van het vorige boekjaar met 18% gedaald.

Dit betreft bestedingen ten behoeve van patienten-belang, voorlichting en welzijn.
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2.5  Toelichting op de Staat van baten en lasten
2020 2019

€ €

Overige personeelskosten
Reiskosten woon-werk 4.620 4.001

Onkostenvergoedingen 1.422 2.100

Werkkostenregeling 2.800 -

Kantinekosten 1.508 1.517

Scholings- en opleidingskosten 485 -

Vrijwilligers vergoeding 6.446 5.382

Overige personeelskosten 904 -

18.185 13.000

Afschrijvingen  [8]

Afschrijvingen materiële vaste activa 6.681 6.432

Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris 4.057 3.808

Vervoermiddelen 2.624 2.624

6.681 6.432

Overige bedrijfskosten  [9]

Huisvestingskosten 21.971 29.382

Communicatiekosten 20.561 61.728

Autokosten 2.716 4.100

Kantoorkosten 14.660 18.087

Algemene kosten 13.271 8.647

73.179 121.944

Huisvestingskosten
Huur onroerend goed 15.246 26.535

Onderhoud onroerend goed 1.513 860

Energiekosten 4.456 -

Schoonmaakkosten 363 435

Overige huisvestingskosten 393 1.552

21.971 29.382

Communicatiekosten
Reclame- en advertentiekosten 14.984 57.111

Representatiekosten 4.570 2.068

Overige verkoopkosten 1.007 2.549

20.561 61.728
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Hartpatiënten Nederland

2.5  Toelichting op de Staat van baten en lasten
2020 2019

€ €

Autokosten
Brandstoffen 847 1.960

Reparatie en onderhoud 733 884

Verzekering 498 484

Motorrijtuigenbelasting 307 308

Overige autokosten 331 464

2.716 4.100

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 1.974 2.064

Accountant- en administratiekosten 6.293 7.824

Portokosten 1.715 5.060

Drukwerk 630 -

Telefoonkosten 2.692 2.227

Verteerkosten 714 156

Reis en verblijfskosten 251 584

Overige kantoorkosten 391 172

14.660 18.087

Algemene kosten
Advieskosten 3.442 1.160

Bedrijfsbenodigdheden 289 -

Verzekeringen 5.519 1.614

Betalingsverschillen - 90

Contributies en abonnementen 4.021 5.423

Bestuurskosten - 360

13.271 8.647

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen rente bank 234 633

Rente lening u/g CEO LAB BV 1.500 1.500

1.734 2.133

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten 7.129 9.659

Buitengewone baten en lasten

Buitengewone baten  [10]

Verkoop appartement Scheveningen 111.551 -
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