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5.1 JAARREKENING



5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1) 645.316

Vlottende activa

Debiteuren en overige vorderingen  (2) 306

Liquide middelen  (3) 38.724

Totaal vlottende activa 39.030

Totaal activa 684.346
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31 december 2020

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (4)

Algemene en overige reserves -34.705

Totaal eigen vermogen -34.705

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)  (5) 681.798

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Overige kortlopende schulden  (6) 37.253

Totaal passiva 684.346
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER  2020

05-03-2020 - 31-12-2020

€ €

BEDRIJFOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning  (8) 4.662

BEDRIJFSLASTEN:

Afschrijvingen op materiële vaste activa  (9) 2.299

Overige bedrijfskosten  (10) 27.824

Som der bedrijfslasten 30.123

BEDRIJFSRESULTAAT -25.461

Financiële baten en lasten  (14) -9.244

RESULTAAT BOEKJAAR -34.705
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2020

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -25.461

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 2.299

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen -306

- kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen) 4.686

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -18.782

Betaalde interest -3.931

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten -5.313

-9.244

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -28.026

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -647.615

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgnomen leningen u/g 728.178

Aflossing langlopende schulden -13.813

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 714.365

38.724

Samenstelling geldmiddelen

05-03-2020 -

31-12-2020

€

Liquide middelen per 1 januari -

Stand geldmiddelen per 31 december 38.724

Mutatie geldmiddelen 38.724
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERINGEN EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 ALGEMEEN

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten zijn zorg verlenen en huisvesting bieden aan mensen met een verstandelijke

beperking.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum  31 december

2020. De vennootschap is op 5 maart 2020 opgericht.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen

voor de Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering

bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn

gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

5.1.4.2 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere

grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de

jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische

voordelen naar zorginstelling De hart voor thuis stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan

gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de

omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot

het actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met

betrekking tot het actief of de verplichting.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle

of nagenoeg alle rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of

de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in

de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van

waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling

van de waarde.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van zorginstelling De hart

voor thuis stichting.
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Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van

cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van

het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire

methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling

en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

� Bedrijfsgebouwen : 2.

� Andere vaste bedrijfsmiddelen : 20.

 

Vorderingen

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing

van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en
verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs 

(indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale

waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. 

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare 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 de nominale

waarde.

Algemene reserve en overige reserves

Onder algemene en overige reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de

bevoegde organen binnen de statutaire doelstellingen van de instelling vrij kunnen beschikken.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan

één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden

worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).  De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de

langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).  De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de

langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

De hart voor thuis stichting, Vorden
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5.1.4.3 GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van

een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten

worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een

vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan

de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking

genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan

de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Opbrengsten

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd

op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten 

(onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende

voorwaarden is voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlijke

economische voordelen; c. de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op

betrouwbare wijze worden bepaald; en d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt

kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag

van de kosten van de dienstverlening). Bij de berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare

kosten is wel/geen rekening gehouden met de na-indexering.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn
verantwoord.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven

over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt

niet afgeschreven.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen)

en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen
het aandeel van de stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde

deelnemingen danwel ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het

zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en

effecten.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.
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5.1.4.4  GRONDSLAGEN VAN SEGMENTERING

In de jaarrekening is afgezien van segmentering.

5.1.4.5 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op

de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking
heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de

kortlopende schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen.

Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als reëlewaarde-hedges of

kasstroomhedges worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte

balansposten. Kasstromen uit financiële derivaten waarbij hedge accounting niet langer wordt toegepast,

worden consistent met de aard van het instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de hedge

accounting is beëindigd.

5.1.4.6  GRONDSLAGEN VOOR GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot

aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de

 jaarrekening.Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per

balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor

de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële

gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

5.1.4.7  GRONDSLAGEN WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector 

(WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader

bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:
31-12-2020 

€

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 643.583

Inventaris 1.733

Totaal materiële vaste activa 645.316

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
05-03-2020 -
31-12-2020

€

Boekwaarde per 1 januari -

Bij: investeringen 647.615

Af: afschrijvingen -2.299

Boekwaarde per 31 december 645.316

2. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt:
31-12-2020 

€

Nog te factureren omzet 306

3. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:
31-12-2020 

€

Bankrekeningen 38.724
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PASSIVA

4. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
31-12-2020 

€

Algemene en overige reserves -34.705

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per

05-03-2020

€

Resultaat-

bestemming

€

Overige

mutaties

€

Saldo per 31

december

2020

€

Algemene reserves:

Algemene reserves - -34.705 - -34.705

5. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt:
31-12-2020 

€

Schulden aan kredietinstellingen 681.798

Het verloop is als volgt weer te geven:
05-03-2020 -

31-12-2020

€

Stand per 1 januari -

Bij: nieuwe leningen 728.178

Af: aflossingen -13.813

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar -32.567

Stand langlopende schulden per 31 december 681.798
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Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden

beschouwd:
05-03-2020 -

31-12-2020

€

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 32.567

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 681.798

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 372.250

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht

langlopende schulden.

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:
De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij SKG luiden als volgt:

- pandrecht op alle zaken en waardepapieren die SKG uit welke hoofde ook van of voor de

Stichting onder zich heeft of krijgt en alle vorderingen die de Stichting uit welken hoofde ook
op SKG en op een derde krijgt, strekken tot pand voor als hetgeen zij, uit welken hoofde, al

dan niet opeisbaar of onder voorwaarde, van de Stichting te vorderen heeft of zal hebben;

- de Stichting is gehouden om op eerste verzoek van SKG en gehoeven van de SKG

hypotheek te vestigen op één of meer van de onroerende zaken in eigendom toebehorend

aan de Stichting tor zekerheid voor de vorderingen. 

De Stichting is eveneens gehouden om tot zekerheid van die vorderingen op eerste vordering

van SKG ten behoeven van SKG pand te vestigen op roerende zaken die volgens

verkeersopvatting bestemd zijn om een bepaalde onroerende zaak te   dienen;

 - de Stichting verbindt zich gedurende de looptijd van deze lening haar onroerende zaken niet

aan derden te zullen overdragen noch met hypotheekrecht of met andere beperkte rechten te

zullen bezwaren zonder schriftelijke toestemming van de SKG.

De totale financiering door SKG bedraagt € 1.052.000, bestaande uit een viertal leningen en een krediet in

rekening-courant van € 82.000. Per 31 december 2020 zijn nog niet alle gelden uit de depots opgenomen.

6. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:
31-12-2020 

€

Crediteuren 1.439

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 32.567

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 207

Overige schuld 446
Accountantskosten 2.594

Totaal overige kortlopende schulden 37.253

Schulden aan bestuurders

Schuld B. Sprey 207

Over de schulden is geen rente berekend.
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7. Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen

(Meerjarige) financiële verplichtingen
Bij notariële akte d.d. 13 december 2020 is recht van erfpacht overeengekomen voor een perceel grond,

plaatselijk bekent 7251 KT Vorden, Mosselseweg 2b en 2c, kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie

D nummers 2725 en 2726. Het recht van erfpacht is aangegaan voor een periode van 49 jaar, vanaf 1 juli

2020. Het canon bedraagt € 32.000 per jaar (€ 2.666 per maand).
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Bedrijfs-

gebouwen en
-terreinen

€

Andere vaste

bedrijfs-

middelen,

technische en

administratieve
uitrusting

€

Totaal

€

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 645.777 1.838 647.615

- afschrijvingen -2.194 -105 -2.299

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 643.583 1.733 645.316

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde 645.777 1.838 647.615

- cumulatieve herwaarderingen - - -

- cumulatieve afschrijvingen -2.194 -105 -2.299

643.583 1.733 645.316

Afschrijvingspercentage 2 20
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BIJLAGE

5.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2020 

Leninggever
Afsluit-
datum Hoofdsom

€

Totale
looptijd Soort lening

Werke-
lijke-
rente

%

Restschuld
31

december
2019

€

Nieuwe
leningen in

2020

€

Aflossing in
2020

€

Restschuld
31

december
2020

€

Restschuld
over 5 jaar

€

Resterende
looptijd in
jaren eind

2020 Aflossingswijze
Aflossing

2021

€

Gestelde zekerheden

SKG 53.53.51.079813-10-2020 - 26 2,25 - 190.500 - 190.500 140.500 0 € 5.000 per half jaar - Pandrecht en hypotheekrech
Stichting Meenethuis06-06-2020 - 0 - - 101.428 - 101.428 - 0 nog nader overeen te komen- Geen
B. Sprey 30-11-2020 - 25 2,00 - 110.000 - 110.000 88.000 0 € 366,66 per maand 2.567 Geen
De heer A. Slurink05-10-2020 - 10 5,00 - 150.000 3.750 146.250 71.250 117 € 1.250 per maand 15.000 Geen
GW & R Enzerink11-09-2020 - 10 5,00 - 150.000 2.500 147.500 72.500 118 € 1.250 per maand 15.000 Geen
J.F. Woudstra 04-07-2020 - 2 - - 26.250 7.563 18.687 - 0 in termijnen of ineens - Geen

TOTAAL - 728.178 13.813 714.365 372.250 32.567
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BATEN

8. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt:
2020

€

Opbrengsten (exclusief subsidies) 4.662

LASTEN

9. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:
2020

€

Materiële vaste activa 2.299

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 2.194

Inventaris 105

2.299

10. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:
2020

€

Verkoopkosten 87

Algemene kosten 9.709

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.676

Onderhoud en energiekosten 16.352

Totaal overige bedrijfskosten 27.824

11. Algemene kosten

Vrijwilligersbijdrage 1.700

Accountantskosten 4.416

Advieskosten 529
Juridische kosten 752

Verzekeringen 70

Internet en telefoonkosten 816

Contributies en abonnementen 1.118

Kleine aanschaffingen 85

Overige algemene kosten 223

9.709
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2020

€

12. Onderhoud en energiekosten

Erfpacht 13.500

Electra 200

Belastingen 375

Onderhoudskosten 1.905
Overige huisvestingskosten 372

16.352

13. Patiënt- en bewonersgebonden kosten

Kosten activiteiten 1.676

14. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:
2020

€

Rente lening Stichting Meenethuis -1.133

Rente lening B. Sprey -1.076

Rente lening de heer A. Slurink -1.859

Rente lening GW & R Enzerink -1.245

Subtotaal financiële baten -5.313

Bankrente en -kosten -2.557

Rente leningen SKG -1.374

Subtotaal financiële lasten -3.931

Totaal financiële baten en lasten -9.244
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15. WNT-VERANTWOORDING 2020 DE HART VOOR THUIS STICHTING

De WNT is van toepassing op De hart voor thuis stichting. Het voor De hart voor thuis stichting

toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 111.000.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun

voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2020

Bedragen x € 1 B. Spreij

Functiegegevens Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen -

Beloningen betaalbaar op termijn -

Subtotaal -

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 111.000

Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan -

Bezoldiging -

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de

post 'Overige vorderingen'.

1d.Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als

topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

E. van Drumpt RVT

J.M.J. Wisseborn-Remigius RVT

J.H.W. Lindeman RVT
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16. Honoraria accountant 

De honoraria van de accountant over 2020 zijn als volgt:

2020

€

1. Controle van de jaarrekening -

2. Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 605
4. Niet-controlediensten 3.811

Totaal honoraria accountant 4.416

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G. 

B. Sprey 25 juni 2021 E. van Drumpt 25 juni 2021

Bestuurder  lid van de Raad van Toezicht  

    

    

    
W.G. W.G. 

J.M.J. Wisseborn-Remigius 25 juni 2021 J.H.W. Lindeman 25 juni 2021

lid van de Raad van Toezicht  lid van de Raad van Toezicht  
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5.1.8 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht

De hart voor thuis stichting

Mosselseweg 2b en 2c

7251 KT  Vorden

De jaarrekening van De hart voor thuis stichting te Vorden is door ons samengesteld op basis van de van

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

verliesrekening en het kasstroomoverzicht 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 met de

Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de

bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke

sector (WNT). 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 De hart voor

thuis stichting. 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.

Varsseveld, 25 juni 2021

Westerveld en Vossers

M. Buiting AA 
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