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Aan het bestuur van
Stichting Saving Lives Foundation  
Mercuriusweg  12 
4382 NC  Vlissingen

  
  
Onze referentie: 2017250 Behandeld door: SS

 

Middelburg, 27 januari 2023
 

Onderwerp: jaarrekening 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans
met tellingen van € 51.404, de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 8.791 en het
kasstroomoverzicht over 2021 met de toelichting samengesteld.

Voor de samenstellingsverklaring van de accountant verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Verklaring" op
pagina 11 van dit rapport.

Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing die zijn gepubliceerd op onze website www.moore-drv.nl en 
gedeponeerd bij de KvK Rotterdam onder nr. 24492873.
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 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2021

€ €

31-12-2020

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Eigen vermogen 51.404 42.613

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 6.640 9.520
Liquide middelen 44.764 33.093

51.404 42.613

Wij zijn altijd bereid om dit jaarrapport nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Moore DRV

 
drs. J.A. Vermeule RA 
              

Stichting Saving Lives Foundation
Vlissingen
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 BALANS  PER  31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Overige vorderingen en overlopende
activa 6.640 9.520

Liquide middelen  (2) 44.764 33.093

 51.404 42.613

Stichting Saving Lives Foundation
Vlissingen
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (3)

Kapitaal stichting 51.404 42.613

 51.404 42.613
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 WINST-EN-VERLIESREKENING  OVER  2021

2021

€

2020

€

Baten  (4) 17.255 22.560
Verstrekte steun  (5) 7.400 12.881

 9.855 9.679

Overige lasten  (6) 1.000 1.000

Bedrijfsresultaat 8.855 8.679

Financiële baten en lasten  (7) -64 -64

Resultaat 8.791 8.615

Stichting Saving Lives Foundation
Vlissingen
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 KASSTROOMOVERZICHT  OVER  2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2021

€ €

2020

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 8.855 8.679

Aanpassing voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 2.880 -7.640

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 11.735 1.039

Rentelasten -64 -64

Kasstroom uit operationele activiteiten 11.671 975

Kasstroom uit investeringsactiviteiten - -

Kasstroom uit financieringsactiviteiten - -

Mutatie geldmiddelen 11.671 975

Samenstelling geldmiddelen

Liquide
middelen

€

Geldmiddelen per 1 januari 2020 32.118
Mutatie 2020 975

Geldmiddelen per 31 december 2020 33.093

Liquide
middelen

€

Geldmiddelen per 1 januari 2021 33.093
Mutatie 2021 11.671

Geldmiddelen per 31 december 2021 44.764

Stichting Saving Lives Foundation
Vlissingen
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 TOELICHTING OP DE  JAARREKENING

 ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Saving Lives Foundation (KvK-nummer 71083553) bestaan voornamelijk uit
het redden van levens van mensen die getroffen worden door een hartstilstand door het beschikbaar
stellen van AED's aan derden. De stichting is 7 maart 2018 opgericht en heeft de ANBI status.

 TOELICHTING OP DE GRONDSLAGEN VOOR DE  JAARREKENING

De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

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.

Continuïteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op
continuïteitsveronderstelling van de stichting. 

Stichting Saving Lives Foundation
Vlissingen
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa
Vlottende vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten, en dus de effectieve rente nihil bedraagt, is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Baten
De baten betreffen de ontvangen donaties in het verslagjaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.  

Stichting Saving Lives Foundation
Vlissingen
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 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2021

€

31-12-2020

€Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 6.640 9.520

Overlopende activa

Nog te ontvangen donaties 6.640 9.520

2. Liquide middelen

Rabobank 44.764 33.093

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2021
aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

3. ONDERNEMINGSVERMOGEN

Kapitaal stichting 51.404 42.613

2021

€

2020

€Kapitaal stichting

Stand per 1 januari 42.613 33.998
Overschot boekjaar 8.791 8.615

Stand per 31 december 51.404 42.613

Stichting Saving Lives Foundation
Vlissingen
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 TOELICHTING OP DE  WINST-EN-VERLIESREKENING OVER  2021

2021

€

2020

€4. Baten

Ontvangen donaties van Medisol B.V. 16.255 21.560
Accountantskosten voor rekening van Moore DRV 1.000 1.000

17.255 22.560

5. Verstrekte steun

Verstrekte AED's en toebehoren 7.400 12.881

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers werkzaam.

6. Overige lasten

Algemene lasten 1.000 1.000

Algemene lasten

Accountantskosten 1.000 1.000

7. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -64 -64

Rentelasten en soortgelijke kosten

Overige rentelasten 64 64

Ondertekening van de jaarrekening

Vlissingen, 27 januari 2023

 
P.C. Joziasse
 
 
 
Datum:
 

Stichting Saving Lives Foundation
Vlissingen
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 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Saving Lives Foundation statutair gevestigd te Vlissingen

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Saving Lives Foundation te
Vlissingen samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 2021, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht 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 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 de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 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 Saving Lives Foundation. 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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Middelburg, 27 januari 2023

Moore DRV

 
drs. J.A. Vermeule RA 
              

Stichting Saving Lives Foundation
Vlissingen
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