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Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de stichting opgesteld, waarin de balans met
tellingen van € 5.258 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 1.006, zijn opgenomen.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Vrienden Sint Anna te Boxmeer is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst-en-
verliesrekening 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 Nederiands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van
ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming
met 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan
dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden Sint Anna. 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 er-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.

Postbus 26 I 5830 AA Boxineer l Bereklauw 3 l 5831 PE Boxrneer

0485-576464 l www.blueaccountants.n1 l KvK 67503314 l BTW nr. NL857034042601
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Wij vertrouwen erop hiefrhee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid nadere toelichtingen te
geveh.

•
Hoogachtend, /
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na winstbestemming)

ACTIVA

Vlottencie activa

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

(1)

(2)

31 december 2021 31 december 2020

1

5.257 4.268

5.258 4.268

5.258 4.268
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PASSIVA

Reserves en fondsen

Algemene reserve

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende
passiva

(3)

(4)

31 december 2021 31 december 2020

5.258 4.252

16

5.258 4.268
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2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

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
Financiéle baten en lasten

Resultaat

Resultaatbestemming

Argemene reserve

SaIdo 2021 Saldo 2020

(5) 2.069 13.475

(6) 400 18.725

(7) 477 514

1.192 -5.764
(8) -186 -199

1.006 -5.963

1.006 -5.963
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ACTIVITEITEN

De activiteiten van Stichting Vrienden Sint Anna (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. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties
wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze 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 voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

VORDERINGEN

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.

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 verwerking gewaardeerd tegen reele waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden
afgelost.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

ALGEMEEN

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden
ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toerichting op de) staat
van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende
bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve
respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

lndien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit
wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten
wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een
bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van
de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

BATEN VAN PARTICULIEREN, STICHTINGEN EN ONDERNEMINGEN E.D.

Onder baten van particulieren wordt verstaan de algemene donaties voor de stichting.

KOSTEN

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 dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

1. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende active

Rente

31-12-2021 31-12-2020

1

2. Liquide middelen

Rabobank 5 257 4.268

3. Eigen vermogen

2021 2020

Algemene reserve

Stand per 1 januari 4.252 10.215
Resultaatbestem ming 1.006 -5.963

Stand per 31 december 5.258 4.252

4. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2021 31-12-2020

Overlopende passive
Rente- en bankkosten 16
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5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

5. Baten van particulieren, stichtingen en ondernemingen e.d.

Donaties en giften

Saldo 2021 Saldo 2020

2.069 13.475

6. Besteed aan de doelstellingen

Doelstelling (algemeen)

Tegemoetkomingen in kosten t.b.v. doelstelling 400 18.725

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2021 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.

7. Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten 57 114
Algemene kosten 420 400

477 514

Verkoopkosten

Overige verkooplasten 57 114

Algemene kosten

Advieskosten 420 400

8. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Kosten bank

-186 -199

186 199
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