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Stichting Vrienden van Sint Jan  

t.a.v. Het bestuur  

Kerkstraat 8  

5401 BE UDEN

Uden, 23 juni 2021 

Kenmerk: 2020-082

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw besloten vennootschap.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw besloten vennootschap opgesteld, waarin de

balans met tellingen van € 28.659 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van

€ 6.746, zijn opgenomen.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Vrienden van Sint Jan te Uden is door ons samengesteld op basis van de van u

gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-

verliesrekening 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". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht

dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 van Sint

Jan. 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.

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

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



3 ALGEMEEN

3.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Vrienden van Sint Jan bestaan voornamelijk uit het financieel ondersteunen en

bevorderen van activiteiten ten behoeve van de bewoners of cliënten van Zorgcentrum Sint Jan te Uden.
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4 FISCALE POSITIE

De stichting is niet vennootschapsbelastingplichtig.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Jolles & Ko Accountants B.V.

F.H. Jolles RA
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

 

31-12-2020

€ €

31-12-2019

€ €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

 Liquide middelen  (1) 28.659 35.405

 28.659 35.405
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31-12-2020

€ €

31-12-2019

€ €

PASSIVA

ONDERNEMINGSVERMOGEN  (2)

Stichtingskapitaal 28.659 35.405

 28.659 35.405
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2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

2020

€ €

2019

€ €

Totale inkomsten  (3) 490 40.001

Kostprijs  (4) - 3.789

Bruto-resultaat 490 36.212

Kosten

Kosten activiteiten  (5) 5.916 5.370

Overige kosten  (6) 1.080 16.162

Algemene kosten  (7) 67 188

7.063 21.720

Bedrijfsresultaat (6.573) 14.492

Financiële baten en lasten  (8) (173) (173)

Resultaat (6.746) 14.319
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Vrienden van Sint Jan is feitelijk en statutair gevestigd op Kerkstraat 8  te UDEN en is ingeschreven

bij het handelsregister onder nummer 41085856.

 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. Indien 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

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.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

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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Opbrengstverantwoording

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten

uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven

belastingen.

Inkomsten

Onder inkomsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende

diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen en ontvangen bijdragen.

Kostprijs

De kostprijs  omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het directe

materiaalverbruik en de overige directe en indirecte kosten die aan de vervaardiging kunnen worden

toegerekend.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede uit de

overige bedrijfsopbrengsten.
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

1. Liquide middelen

Rabobank 28.659 35.405
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PASSIVA

2. ONDERNEMINGSVERMOGEN

2020

€

2019

€

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 35.405 21.086

Resultaat (6.746) 14.319

Stand per 31 december 28.659 35.405
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5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

2020

€

2019

€

3. Totale inkomsten

Inkomsten kermis - 315

Inkomsten Club van 100 465 1.149

Ontvangen giften 25 38.537

490 40.001

4. Kostprijs

Kosten kermis - 3.789

5. Kosten activiteiten

Diverse activiteiten bewoners 1.025 1.079

Feestmiddag carnaval 1.438 -

Zomeroptredens 2.026 -

Kerstmiddag en kerstcadeaus 1.427 4.291

5.916 5.370

6. Overige kosten

Kosten drukwerk - 188

Sponsoring/giften 1.000 15.902

Kosten website 80 72

1.080 16.162

7. Algemene kosten

Bestuurskosten 67 188

8. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2 2

Rente en kosten bank (175) (175)

(173) (173)

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente bate bank 2 2

STICHTING VRIENDEN VAN SINT JAN TE UDEN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2020-082

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven op 23 juni 2021 - 13 -



Ondertekening jaarrekening voor akkoord

UDEN, 23 juni 2021

Het Bestuur van Stichting Vrienden van Sint Jan  
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