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Stichting Vrienden Sint Anna
Jacob van Ruysdaelstraat 20
5831 CB Boxmeer

Datum: 25 mei2021
Kenmerk: MAA fSN/57853/2020-JR05
Behandeld door: Mark Artz

Geachte bestu u rsleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

í OPDRACHT

lngevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van de stichting opgesteÍd, waarin de balans met
tellingen van € 4.268 en de winst-en-verliesrekening sluitendè met een negatief resultaat van € 5.963, zijn
opgenomen.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Vrienden SintAnna te Boxmeer is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2O2O en de winst-en-
verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. ln deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor frnanciële 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 veruvacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming
met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft
voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden SintAnna.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stèllen 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.
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erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid nadere toelichtingen te

mr. tvlJ.M. L
Accountant-Ad istratieconsulent
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í BALANS PER31 DECEMBER2O2O

31 december2020 31 december 2019

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen 4.268

4.268

4.268

(1) 10.230

10.230

Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 25 mei 2021

10.230
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31 december2020 31 december 2019

PASSIVA

Reserves en fondsen

Algemene reserve

KoÉlopende schulden

Overige schulden en overlopende
passiva

4.252

4.268

10.215

1516

Samenstell ingsverklaring afgegeven, d. d. 25 mei 2021

10.230

(2)

(3)
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2O2O

Baten

Baten van particulieren, stichtingen en ondernemingen e.d.

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfskosten

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

Resultaat

Resultaatbestemming

Algemene reserve

Saldo 2020 Saldo 2019

(4)

(5)

(6)

(7)

13"475

18.725

514

5.169

1.255

325

-5.764
-1 99

3.589
-1 96

-5.963 3.393

-5.963 3.393
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- 3 GRONDSLAGEN VOORWAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ACTIVITEITEN

De activiteiten van Stichting Vrienden SintAnna (geregistreerd onder KvK-nummer 68624166), statutair
gevestigd te Boxmeer, en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit:
het bevorderen van het welzijn van ouderen in de samenleving.

VESTIGINGSADRES, RECHTSVORM EN INSCHRIJFNUMMER HANDELSREGISTER

Stichting Vrienden Sint Anna is gevestigd te Boxmeer en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer
68624166.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. lndien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. ln de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties
wordt veruvezen naar de toelichting.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en depositos met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Kortlopende schulden worden bij de eerste venuerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden; afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

ALGEMEEN

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en

- verrichte diensten enezijds, en andezijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

- Winsten zijn verantwoord in het jaarwaarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zrli in aanmerking genomen zodradeze voozienbaar zijn.

Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 25 mei 2021
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De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

BESTEDINGEN DOELSTELLINGEN

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

Samenstellingsverklaring afgegeven, d.d. 25 mei 2021
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 3í DECEMBER 2O2O

t. Liquide middelen

Rabobank

2. Eigen vermogen

Algemene reserve

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

Stand per 31 december

3. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva
Rente- en bankkosten

31-12-2020 31-12-2019

€

4.268

€

10.230

2020 2019

€€

10.215 6.822
-5.963 3.393

4.252 10.215

31-12-2020 31-12-2019

€

15

€

16
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5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2O2O

Saldo 2020 Saldo 2019

4. Baten van paÉiculieren, stichtingen en ondernemingen e.d.

Donaties en giften

5. Besteed aan de doelstellingen

Doelstelling (algemeen)

Tegemoetkomingen in kosten t.b.v. doelstelling 18.725 1.255

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2020 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.

6. Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten
Algemene kosten

5M _ 325

Verkoopkosten

Overige verkooplasten -75

Algemene kosten

Advieskosten 400 400

€

13.475 5.169

114 -75
400 400

7. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Re ntel aste n e n soortgelijke koste n

Kosten bank

-199 -196

199 196
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Ondertekening van de jaarrekening

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

\

De heer S. Adèa

De heer H.F. Gresgen

De heer H.W. Thuis

DeheerW.Jde "rM
Mevrouw F. Ronnes - van der Linden

DeheerAWvanErve 
ah* wt _

*___2_______
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