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1.  ACCOUNTANTSRAPPORT



 

 

               Vereniging Anusatresie
                
               Zomerkade 228
               1273ST  HUIZEN

Referentie: 1223/AHT                Amsterdam, 5-10-2021
Betreft:      jaarrekening 2020

Geachte bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Hoogachtend,
Peer Accountants Amsterdam B.V.

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

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.

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 Vereniging Anusatresie.

De jaarrekening van Vereniging Anusatresie te 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".

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 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. 

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.

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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
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J. Veldhuizen AA
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2.  JAARREKENING



 

 

Vereniging Anusatresie
Huizen

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Voorraden 
Gereed product en handelsgoederen 1.868 3.836

1.868 3.836

Vorderingen 
Overige vorderingen 1.155 999

1.155 999

Liquide middelen 118.378 96.570

Totaal activazijde 121.401 101.405

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5-10-2021

31 december 2020 31 december 2019
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Vereniging Anusatresie
Huizen

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Overige reserves 77.942 90.935

77.942         90.935         

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren 555 2.375
Overlopende passiva 42.904 8.095

43.459 10.470

Totaal passivazijde 121.401 101.405

31 december 2020 31 december 2019

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5-10-2021
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Vereniging Anusatresie
Huizen

2.2  Staat van baten en lasten over 2020

2020 Begroting
 2020

2019

€ € €

Lidmaatschapsgelden en contributies 9.000 - 9.369
Subsidiebaten 7.758 45.000 40.200
Donaties en giften 1.725 - 1.710
Overige baten 1.167 - 2.633
Baten 19.650 45.000 53.912

Lotgenotencontact 7.033 26.400 24.808
Voorlichting 14.155 18.750 12.118
Belangenbehartiging 3.417 6.150 2.491
Activiteitenlasten 24.605 51.300 39.417

Bruto exploitatieresultaat -4.955 -6.300 14.495

Bestuur en organisatie 7.855 - 8.637
Beheerslasten 7.855 - 8.637

Exploitatieresultaat -12.810 -6.300 5.858

Rentelasten en soortgelijke kosten -183 - -171
Som der financiële baten en lasten -183 - -171
Resultaat -12.993 -6.300 5.687

Resultaat -12.993 -6.300 5.687

Bestemming resultaat:
Overige reserve -12.993 - 5.687

-12.993 - 5.687

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5-10-2021
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Vereniging Anusatresie
Huizen

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Voorraden

Vorderingen

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.

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.

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-
methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaan uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of
vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te
brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie
gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de
onderhoudsafdeling en interne logistiek.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de
bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties-
zonder winststreven' (RJK C1).

De activiteiten van Vereniging Anusatresie, statutair gevestigd te , bestaan voornamelijk uit:
- het behartigen van de belangen van mensen die geboren zijn met een anusatresie en hun ouders.
- het organiseren van bijeenkomsten die gericht zijn op het onderling uitwisselen van ervaringen
(lotgenotencontact) en het creëren van solidariteit
- het uitgeven van verschillende publicaties over uitgebreide medische, technische en psychosociale
informatie voor direct betrokkenen.

Vereniging Anusatresie, statutair gevestigd te is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 40124907.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Zomerkade 228 te Huizen.

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.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties-
zonder winststreven' (RJK C1).
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Vereniging Anusatresie
Huizen

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

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.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten
diensten.

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.

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.
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.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek
van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van
giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de vereniging is opgericht.
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Vereniging Anusatresie
Huizen

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Kosten 

Overheidssubsidies

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden
ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

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. 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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Vereniging Anusatresie
Huizen

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Gereed product en handelsgoederen 
Voorraad boeken Waar is de uitgang 1.180 2.360
Voorraad boeken Diversen 256 513
Voorraad bidons 432 863
Voorraad WC Doe Boek - 100

1.868 3.836

Vorderingen

Overige vorderingen
Te ontvangen contributie 975 975
Te ontvangen bedragen - 24
Vooruitbetaalde bedragen 180 -

1.155 999

Liquide middelen
ING Bank 34.383 12.599
ING Vermogen Spaarrekening 83.995 83.971

118.378 96.570
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Vereniging Anusatresie
Huizen

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2020 2019
€ €

Overige reserves
Stand per 1 januari 90.935 85.248
Bestemming resultaat boekjaar -12.993 5.687
Stand per 31 december 77.942 90.935

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Handelscrediteuren
Handelscrediteuren 555 2.375

Overlopende passiva
Te betalen subsidie 37.242 -
Te betalen bedragen 4.662 7.095
Vooruitontvangen bedragen 1.000 1.000

42.904 8.095

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2020 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2020 bedraagt € 0.
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Vereniging Anusatresie
Huizen

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 Begroting 
2020

2019

€ € €
Lidmaatschapsgelden en contributies
Lidmaatschapsgelden en contributies 9.000 - 9.369

Subsidiebaten
Subsidie PGO VWS 19.873 45.000 40.200
Terugbetaling subsidie PGO 2019 -12.115 - -

7.758 45.000 40.200

Donaties en giften
Donaties en giften 1.725 - 1.710

Overige baten
Overige opbrengsten 1.167 - 2.633

Lotgenotencontact
Activiteitendagen 3.538 5.400 -
Regiodagen 1.158 1.250 452
Vrijwilligersdag 1.021 - 724
Telefonisch lotgenotencontact 601 600 397
Jongerenweekend 149 2.000 2.272
Contactweekend 20 17.150 -
Symposium - - 2.899
Jeugddag - - 1.610
Kidsday - - 1.304
Young adults day - - 573
Volwassenendag - - 1.135
Ledencontactweekend en algm. verg. - - 16.000
Overige lotgenotencontact 546 - -2.558

7.033 26.400 24.808

Voorlichting
ErVaring 5.774 7.500 4.729
Film 4.997 5.000 -
Website 1.244 1.500 -
Beurzen, congressen en internationale contacten 465 500 -
Informatiefolder / infopakket 40 - -
Internet - - 4.470
Overige voorlichting 1.635 4.250 2.919

14.155 18.750 12.118

Belangenbehartiging
Informatie belangenbehartiging 1.500 1.500 1.802
Internationale contacten 750 700 -
Colorectal workshop 700 1.500 300
Overige belangenbehartiging 262 2.000 -75
Lidmaatschap VSOP 205 450 464

3.417 6.150 2.491
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Vereniging Anusatresie
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 Begroting 
2020

2019

€ € €
Bestuur en organisatie
Financiële administratie 4.065 - -
Bestuurskosten 1.298 - 2.697
Bureaukosten 888 - 132
Vrijwilligerskosten 680 - 3.420
Ledenadministratie 321 - -
Onderhoud software pakket 261 - 261
Overige bestuur & organisatie 189 - 2.127
Zakelijke verzekeringen 153 - -

7.855 - 8.637

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie 183 - 171

Huizen, …............................
Vereniging Anusatresie

S.I. Vennink A.H. Willems
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