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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

31 december 2020
€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

(1)

62.248

TOTAAL ACTIVA

62.248

PASSIVA
Stichtingskapitaal

(2)

Kortlopende schulden

(3)

Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva

17.865

6.006
38.377
44.383

TOTAAL PASSIVA

62.248
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020
€

Baten

240.701

Lasten
Directe lasten
Lasten inkopen
Lasten inhuur personeel

(5)
(6)

192.731
25.295
218.026

Indirecte lasten
Overige bedrijfslasten

(7)

4.129

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

(8)

18.546
-681

Saldo

17.865
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
Stichting Dank voor de Goede Zorg heeft ten doel het algemeen belang te dienen door:
- het verbeteren van het welzijn van door het coronavirus getroffen mensen en hun naasten;
- een bijdrage te leveren aan de (continuïteit van de) gezondheidszorg om coronapatiënten op te vangen en
te verzorgen; en
- het financieel of op andere wijze ondersteunen van een algemeen nut beogende instelling.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Dank voor de Goede Zorg is een stichting zonder winstoogmerk en dient het algemeen belang
(belangenbehartiging). Stichting Dank voor de Goede Zorg is gevestigd op Pettelaarpark 101, 5216 PR te 'sHertogenbosch en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41227435.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van
Stichting Dank voor de Goede Zorg 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.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 "Kleine
organisaties zonder winststreven".
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
De jaarrekening is opgemaakt in euro; dit is de functionele en rapporteringsvaluta van de stichting.
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.
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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.

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.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt
gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen,
dan wel betaald.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat
van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende
bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve
respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt
geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt
bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere
bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking
van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

Baten
Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen donaties.

Lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare)verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het
opnemen van voorzieningen.
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Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
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.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2020
€

1. Liquide middelen
ING Bank N.V.

62.248

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA
2. Stichtingskapitaal
Overige reserves

17.865
2020
€

Overige reserves
Stand per 1 januari
Bestemming saldo van baten en lasten

17.865

Stand per 31 december

17.865

3. Kortlopende schulden
Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de
kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.
31-12-2020
€

Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden
Overlopende passiva

38.365
12
38.377
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31-12-2020
€
Overige schulden
Stichting Missing

38.365

Overlopende passiva
Te betalen rente- en bankkosten

12
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
Realisatie
2020
€

4. Baten
Ontvangen donaties

240.701

Directe lasten
5. Lasten inkopen
Inkoop voeding
Inkoop verpakkingsmaterialen
Overige lasten inkoop

163.174
16.914
12.643
192.731

6. Lasten inhuur personeel
Koks
Afwas
Coördinator

20.373
687
4.235
25.295

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2020 geen werknemers werkzaam.
7. Overige bedrijfslasten
Marketing- en reclamelasten
Algemene lasten

584
3.545
4.129

8. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten

-681

Rentelasten en soortgelijke lasten
Rente- en bankkosten

-681
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Ondertekening bestuur voor akkoord

's-Hertogenbosch, 20 juni 2022

J.H. Jongbloed

M. van Deursen

G.L. Schneemann

E.H.H.T. Kats

