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NIJMEGEN, 7 november 2022

 

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden over boekjaar 2021 van uw onderneming. In dit rapport zijn de
balans per 31 december 2021, de winst- en verliesrekening over 2021 en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij de
jaarrekening 2021.

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Zeven voor Leven te Berg en Dal samengesteld. De
jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden voornamelijk uit het
verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de
onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan uw opdracht hebben
voldaan. Wij zijn gaarne bereid tot het geven van nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,
namens Account Plus BV,

 

J.G.P. Op den Camp
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1 Algemeen
Gegevens van de rechtspersoon  
Statutaire naam Stichting Zeven voor Leven
Handelsnamen Stichting Zeven voor Leven
Rechtsvorm Stichting
KvK-nummer 72084022
Classificatie op basis van de wettelijke groottecriteria Micro
Zetel van de rechtspersoon (statutaire vestigingsplaats) Berg en Dal
Start- en einddatum boekjaar 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Start- en einddatum voorgaand boekjaar 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Adresgegevens  
Adres Emmaaan 10
Postcode 6571 AL
Plaats Berg en Dal
Land Nederland

Eigenschappen rapportage  
E-mailadres contactpersoon erik@7vl.nl
Balans voor of na resultaatbestemming Na resultaatbestemming
Type grondslag Commercieel
Niveau van rapporteren Enkelvoudig
Type winst-en-verliesrekening Categoriaal
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1.1 Resultaatvergelijking

 2021 2020
 € % € %
Bedrijfsopbrengsten     
Overige bedrijfsopbrengsten 38.326 100,00 69.945 100,00
 38.326 100,00 69.945 100,00
     
Inkoopkosten en uitbesteed werk     
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 12.686 33,10 37 0,05
 -12.686 -33,10 -37 -0,05
     
Overige bedrijfskosten     
Verkoop gerelateerde kosten 0 6.860 9,81
Algemene kosten 1.314 3,43 3.688 5,27
Overige personeelsgerelateerde kosten 0 16.986 24,28
Overige kosten 10.896 28,43 61.524 87,96
 -12.210 -31,86 -89.058 -127,33
     
Financiële baten en lasten     
Rentelasten en soortgelijke kosten -262 -0,68 -240 -0,34
 -262 0,68 -240 0,34
     

Resultaat na belastingen 13.168 34,36 -19.390 -27,72

De staat van baten en lasten over 2021 is afgesloten met een positief resultaat na belastingen van € 13.168.
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1.2 Resultaatanalyse
Het resultaat over 2021 is ten opzichte van 2020 gestegen met € 32.558. De ontwikkeling van het resultaat over 2021 ten
opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:
 € €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:   
   
Daling van:   
Verkoop gerelateerde kosten 6.860  
Algemene kosten 2.374  
Overige personeelsgerelateerde kosten 16.986  
Overige kosten 50.628  
  76.848

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:   
Stijging van:   
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 12.649  
Rentelasten en soortgelijke kosten 22  
  -12.671
   
Daling van:   
Overige bedrijfsopbrengsten 31.619  
  -31.619

Stijging resultaat 32.558
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2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31-12-2021 Na resultaatbestemming

Activa 31-12-2021 31-12-2020
 € € € €

     
Liquide middelen  47.446  83.382
     

Totaal activa  47.446  83.382
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Passiva 31-12-2021 31-12-2020
 € € € €

Eigen vermogen     
Overige reserves -12.331  -25.499  
  -12.331  -25.499

Kortlopende schulden     
Kortlopende overige schulden 59.777  108.881  
  59.777  108.881

     

Totaal passiva  47.446  83.382
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2.2 Staat van baten en lasten 2021
 2021 2020
 € € € €
Bedrijfsopbrengsten     
Overige bedrijfsopbrengsten 38.326  69.945  
  38.326  69.945
     
Inkoopkosten en uitbesteed werk     
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 12.686  37  
  -12.686  -37
     
Overige bedrijfskosten     
Verkoop gerelateerde kosten 0  6.860  
Algemene kosten 1.314  3.688  
Overige personeelsgerelateerde kosten 0  16.986  
Overige kosten 10.896  61.524  
  -12.210  -89.058
     
Financiële baten en lasten     
Rentelasten en soortgelijke kosten -262  -240  
  -262  -240
     

Resultaat na belastingen  13.168  -19.390

Stichting Zeven voor Leven pagina: 6
Berg en Dal  

geen accountantscontrole toegepast



3 Grondslagen van de jaarrekening

3.1 Algemene toelichtingen
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Zeven 
voor Leven zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 
jaarrekeningposten.

3.2 Algemene grondslagen
Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
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.
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.

3.3 Grondslagen voor de balanswaardering activa
3.3.1 Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden, wissels, cheques 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.

3.4 Grondslagen voor de balanswaardering passiva

3.4.1 Schulden

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na 
eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.
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3.5 Grondslag voor de resultaatbepaling
Algemene resultaatbepaling
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.

Omzetverantwoording
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.

Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Rentelasten en soortgelijke kosten
De rentelasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rentelasten van ontvangen leningen.
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3.6 Toelichting activa

3.6.1 Liquide middelen

Liquide middelen
 31-12-2021 31-12-2020
Rabobank, rekening-courant .234 22.878 23.434
Rabobank, rekening-courant .079 24.568 59.948
 47.446 83.382
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3.7 Toelichting passiva

3.7.1 Eigen vermogen

Overige reserves
 31-12-2021 31-12-2020

-12.331 -25.499
 -12.331 -25.499

 2021
  
Stand per 1 januari -25.499
Allocatie van het resultaat 13.168

Stand per 31 december -12.331

3.7.2 Schulden

Kortlopende overige schulden
 31-12-2021 31-12-2020
Nog te betalen afdracht Stichting Kanker Zien 59.777 108.881
  59.777 108.881
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3.8 Toelichting winst-en-verliesrekening

3.8.1 Bedrijfsopbrengsten

Overige bedrijfsopbrengsten
 2021 2020
Donaties, sponsoring en inschrijfgelden 38.326 66.445
Subsidies 0 3.500
 38.326 69.945

3.8.2 Inkoopkosten en uitbesteed werk

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
 2021 2020
Kosten deelnemers 12.686 37
 12.686 37

3.8.3 Overige bedrijfskosten

Verkoop gerelateerde kosten
 2021 2020
Reclame- en advertentiekosten 0 6.860
 0 6.860

Algemene kosten
 2021 2020
Ontwerp- en drukkosten 59 392
Kosten website 0 1.361
Verzekeringen 216 366
Automatiseringskosten 787 0
Overige algemene kosten 252 1.569
 1.314 3.688

Overige personeelsgerelateerde kosten
 2021 2020
Kostenvergoedingen bestuur 0 16.932
Reiskostenvergoeding 0 54
 0 16.986

Overige kosten
 2021 2020
Afdracht Stichting Kanker Zien 10.896 61.524
 10.896 61.524
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3.8.4 Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten
 2021 2020
Rente en kosten bankier 262 240
 262 240
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4 Vaststelling en ondertekening
Datum opmaak jaarrekening 07-11-2022

Ondertekening jaarrekening
Berg en Dal, 07 november 2022 Handtekening
Stichting Zeven voor Leven  
E. Aalbers  
Bestuurder (huidig) {esl:Signer0:Capture:index(0):size(200, 50)}}
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