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Financieel verslag

Stichting Goed voor Goed
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Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit drie delen.

Deel 1: Financieel verslag

Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is afgeleid uit

de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

Deel 2: De Jaarrekening

Deze bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening en een toelichting hierop.

Deel 3: De jaarrekening is klaar gemaakt in digitaal formaat (SBR) en wordt ook in digitaal formaat gearchiveerd

en verzonden naar eventuele uitvragende partijen. Een akkoord dat wordt gegeven op de jaarrekening, heeft

betrekking op de informatie in dit deel van het document.
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Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Stichting Goed voor Goed

De jaarrekening van Stichting Goed voor Goed te Middelharnis is door ons samengesteld op basis van de van u

gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-

verliesrekening over 2020.

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 in

Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 Goed voor Goed.

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.

Middelharnis, 26 juli 2021

Visser & Visser Accountants B.V.

ir. A.M.E. van Vianen AA
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Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2020 zoals opgenomen in de

jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot de omzet.

Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Winst-en-verliesrekening overzicht

Verslag jaar Vorig jaar Verschil

2020 % Omzet 2019 % Omzet Verschil %

Omzet 1.012.052 100,0% 886.094 100,0% 125.958 14,2%

Kostprijs van de omzet 35.706 3,5% 23.716 2,7% 11.990 50,6%

Brutomarge 976.346 96,5% 862.378 97,3% 113.968 13,2%

Personeelskosten 687.607 67,9% 513.249 57,9% 174.359 34,0%

Overige personeelskosten 18.983 1,9% 36.335 4,1% -17.352 -47,8%

Afschrijvingen 43.151 4,3% 13.758 1,6% 29.393 213,6%

Huisvestingskosten 227.749 22,5% 167.526 18,9% 60.223 35,9%

Verkoopkosten 8.302 0,8% 4.496 0,5% 3.806 84,7%

Exploitatiekosten 34.705 3,4% 17.416 2,0% 17.290 99,3%

Autokosten 43.097 4,3% 37.361 4,2% 5.735 15,4%

Kantoorkosten 12.475 1,2% 10.091 1,1% 2.384 23,6%

Algemene kosten 77.476 7,7% 52.826 6,0% 24.649 46,7%

Bedrijfslasten 1.153.545 114,0% 853.058 96,3% 300.487 35,2%

Bedrijfsresultaat -177.198 -17,5% 9.320 1,1% -186.518 -2.001,3%

Financiële baten en lasten -4.139 -0,4% -4.430 -0,5% 291 6,6%

Resultaat voor belasting -181.338 -17,9% 4.890 0,6% -186.228 -3.808,3%

Resultaat deelnemingen -5.608 -0,6% -42.967 -4,8% 37.360 86,9%
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Winst-en-verliesrekening meerjarenoverzicht

2020 2019 2018 2017 2016

Omzet 1.012.052 886.094 678.584 558.526 281.091

Kostprijs van de omzet 35.706 23.716 6.512 48.358 32.018

Brutomarge 976.346 862.378 672.072 510.168 249.073

Personeelskosten 687.607 513.249 332.244 283.027 80.694

Overige personeelskosten 18.983 36.335 25.739 12.186 8.103

Afschrijvingen 43.151 13.758 14.368 6.178 3.290

Huisvestingskosten 227.749 167.526 148.649 129.023 40.632

Verkoopkosten 8.302 4.496 -3.340 17.190 1.943

Exploitatiekosten 34.705 17.416 11.899 9.105 1.050

Autokosten 43.097 37.361 28.376 31.244 12.100

Kantoorkosten 12.475 10.091 13.929 8.635 2.642

Algemene kosten 77.476 52.826 32.901 28.364 14.077

Bedrijfslasten 1.153.545 853.058 604.765 524.951 164.532

Bedrijfsresultaat -177.198 9.320 67.307 -14.783 84.541

Financiële baten en lasten -4.139 -4.430 -2.353 -1.973 -1.121

Resultaat voor belasting -181.338 4.890 64.954 -16.756 83.420

Resultaat deelnemingen -5.608 -42.967 -12.245 0 0
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Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening. De

financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de

verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 % balans 31-12-2019 % balans

Materiële vaste activa 193.041 58,7% 87.859 29,6%

Vaste activa 193.041 58,7% 87.859 29,6%

Vorderingen 136.829 41,6% 152.871 51,5%

Liquide middelen -937 -0,3% 56.107 18,9%

Vlottende activa 135.892 41,3% 208.977 70,4%

Activa 328.933 100,0% 296.837 100,0%

Stichtingskapitaal -105.630 -32,1% 81.297 27,4%

Onverdeelde winst -19 -0,0% -0 -0,0%

Eigen vermogen -105.649 -32,1% 81.296 27,4%

Langlopende schulden 319.266 97,1% 155.848 52,5%

Kortlopende schulden 115.316 35,1% 59.692 20,1%

Passiva 328.933 100,0% 296.837 100,0%
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Kengetallen

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans per 31

december 2020 en winst-en-verliesrekening over 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening.

De kengetallen zijn als volgt berekend:

- Nettowerkkapitaal: Vlottende activa - Kortlopende schulden

- Quick Ratio: (Vlottende activa - Voorraden en onderhanden werk) / Kortlopende schulden

- Current Ratio: Vlottende activa / Kortlopende schulden

- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100%

Kengetallen meerjarenoverzicht

2020 2019 2018 2017 2016

Werkkapitaal 20.576 149.285 111.981 60.827 85.455

Quick ratio 1,18 3,50 3,08 2,00 2,13

Current ratio 1,18 3,50 3,08 2,00 2,13

Solvabiliteit (EV/TV) -32,1% 27,4% 61,8% 45,1% 46,6%
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Fiscale positie

Voor de berekening van het fiscale resultaat en belasting wordt verwezen naar het fiscale rapport.
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Jaarrekening

Stichting Goed voor Goed
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Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

31-12-2020 31-12-2019

Vaste activa

Materiële vaste activa 193.041 87.859

193.041 87.859

Vlottende activa

Vorderingen 136.829 152.871

Liquide middelen -937 56.107

135.892 208.977

Activa 328.933 296.837

Balans passiva

31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal -105.630 81.297

Onverdeelde winst -19 -0

-105.649 81.296

Langlopende schulden 319.266 155.848

Kortlopende schulden 115.316 59.692

Passiva 328.933 296.837
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Winst-en-verliesrekening

Winst-en-verliesrekening

2020 2019

Omzet 1.012.052 886.094

Kostprijs van de omzet 35.706 23.716

Brutomarge 976.346 862.378

Personeelskosten 687.607 513.249

Overige personeelskosten 18.983 36.335

Afschrijvingen 43.151 13.758

Huisvestingskosten 227.749 167.526

Verkoopkosten 8.302 4.496

Exploitatiekosten 34.705 17.416

Autokosten 43.097 37.361

Kantoorkosten 12.475 10.091

Algemene kosten 77.476 52.826

Bedrijfslasten 1.153.545 853.058

Bedrijfsresultaat -177.198 9.320

Financiële baten en lasten -4.139 -4.430

Resultaat voor belasting -181.338 4.890

Resultaat deelnemingen -5.608 -42.967
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Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

De stichting is opgericht op 22 maart 2016 en heeft de activiteiten van Kringloopwinkel Goed voor Goed per 1

juli 2016 overgenomen.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Goed voor Goed bestaan voornamelijk uit het bieden van dagbesteding aan

mensen met een verstandelijke beperking. De werkzaamheden bestaan uit het inzamelen van goederen, het

verwerken en het verkopen ervan, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of

daartoe bevorderlijk kan zijn.

Continuïteit

In 2020 is de wereldwijde economie getroffen door COVID-19. De overheidsmaatregelen die zijn genomen ter

beheersing van het virus, zoals de intelligente lockdowns, hebben voor veel ondernemingen tot een (sterke)

omzetdaling geleid en zorgde voor een druk op de winstgevendheid en de liquiditeit.

Voor onze onderneming heeft COVID-19 gevolgen. Door COVID-19 zijn onze winkels in 2020 geruime tijd dicht

geweest wat effect gehad heeft op onze bedrijfsresultaten en liquiditeit. Wij hebben een beroep gedaan op de

overheidssteun (indien mogelijk).

Qua continuiteit verwachten we dat onze onderneming op termijn weer winstgevend zal worden. In 2020 zijn

twee nieuwe locaties geopend. Door COVID-19 hebben deze locaties in 2020 nog niet de beoogde omzet

gegenereerd. In 2021 verwachten we nu de lock down beeindigd is dat de omzet de begroting gaat benaderen.

De eerste tekenen zijn hiervan reeds zichtbaar.

In 2021 is daarnaast met een partij onderhandeld om ons aandeel in de deelneming Solaes B.V. te

verminderen (van 70% naar 5%). Op moment zijn de onderhandelingen in een ver gevorderd stadium en heeft

de partij de intentie uitgesproken om het aandelenbelang te verwerven. Met de verkoopopbrengst van de

deelneming kan een deel onze schuldpositie afgewikkeld worden.

Als organisatie houden we een beperkt aandelenbelang in de deelneming. De verwachting is dat na

vermindering van ons aandeel in de deelneming wij als organisatie arbeid ter beschikking kunnen blijven zetten

aan de deelneming en zodoende extra baten kunnen generen.

Qua schuldpositie hebben we een achterstand inzake te betalen loonheffingen en omzetbelasting. We hebben

hier tijdig uitstel aangevraagd op grond van de COVID-19 maatregelen. Recent is bekend geworden dat de

openstaande belastingschulden in een periode van 60 maanden beginnende 1 oktober 2022 afgelost kan
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worden. Op basis van de inzicht die we hebben inzake de bedrijfsontwikkeling de komende jaren verwachten

we aan deze aflossingsverplichting te kunnen voldoen.

Bovenstaande in ogenschouw nemende is er naar onze mening geen onzekerheid inzake de continuiteit van de

onderneming en is de jaarrekening uitgebracht op basis van continuiteitsveronderstelling.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Stichting Goed voor Goed is feitelijk gevestigd te Sommelsdijk, Gerard Walschapstraat 18 3245MD, en

is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 65621158.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Stichting Goed voor Goed 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

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de

Jaarverslaggeving.

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 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.

Grondslagen van materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of

vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.

Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen

die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige



Pagina 16 van 40 Stichting Goed voor Goed

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht

op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. Voor

verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening

getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van

de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen kan een voorziening voor groot

onderhoud worden gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte

bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Grondslagen van vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief

de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde

van de vordering.

Grondslagen van 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.

Grondslagen van eigen vermogen

Indien de organisatie eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in

mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan, totdat deze

aandelen worden ingetrokken of worden verkocht. Indien ingekochte aandelen worden verkocht, komt de

opbrengst uit verkoop ten gunste van de overige reserves of andere reserves in het eigen vermogen. De

opbrengst komt ten gunste van de reserve waarop eerder de inkoop van deze aandelen in mindering is

gebracht.

Kosten die direct samenhangen met de inkoop, verkoop en/of uitgifte van nieuwe aandelen worden rechtstreeks

ten laste gebracht van het eigen vermogen, onder verrekening van relevante winstbelastingeffecten.

Indien herwaarderingen in de herwaarderingsreserve onder aftrek van relevante (latente)

belastingverplichtingen zijn verwerkt, worden de gerealiseerde herwaarderingen bruto ten gunste van de winst-

en verliesrekening gebracht. De corresponderende vrijval van de (latente) belastingverplichtingen wordt onder

de post belastingen ten laste van het resultaat gebracht.
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Grondslagen van langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die

direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste

verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen

geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek

van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de

effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening

als interestlast verwerkt.

Grondslagen van kortlopende schulden

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.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

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;

- onder vlottende activa opgenomen effecten.

Grondslagen van omzet

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en

dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Verkoop van goederen

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.

Verlenen van diensten

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.
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Grondslagen van overheidssubsidies

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.

Subsidies die betrekking hebben op investeringen anders dan in materiële activa worden als vooruitontvangen

bedrag onder de overlopende passiva opgenomen, afhankelijk van het karakter langlopend en/of kortlopend.

Jaarlijks valt een gedeelte van deze subsidie vrij, met inachtneming van de wijze waarop de besteding zelf in de

jaarrekening wordt verwerkt.

Grondslagen van bedrijfskosten

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

hebben.

Grondslagen van lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de

winst-en-verliesrekening.

De vennootschap heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het

verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord als

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende

activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde

premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Grondslagen van afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik

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

vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Grondslagen van financiële baten en lasten

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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Grondslagen van resultaat deelnemingen

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is

gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan de organisatie wordt

toegerekend.
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Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen 2.173 2.753

Verbouwingen 99.344 28.146

Machines en installaties 496 0

Inventaris 7.149 673

Vervoermiddelen 83.879 56.287

193.041 87.859

De organisatie hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa:

Bedrijfsgebouwen (huurdersinvesteringen) 10%

Verbouwingen (huurdersinvesteringen): 20%

Machines en installaties: 20%

Inventaris: 20%

Vervoermiddelen: 20%

Vorderingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Vorderingen

Debiteuren 55.568 34.749

Vorderingen op

groepsmaatschappijen

28.709 23.638

Overige vorderingen 41.881 83.965

Overlopende activa 10.671 5.076

Vorderingen uit hoofde van

pensioenen

0 5.442

136.829 152.871

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.
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Debiteuren

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Debiteuren

Debiteuren 55.568 34.749

55.568 34.749

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Vorderingen op

groepsmaatschappijen

Rekening-courant Solaes B.V. 28.709 23.638

28.709 23.638

Betreft een 70% belang in Solaes B.V. Aangezien het eigen vermogen van de deelneming negatief is, is de

deelneming op nul gewaardeerd. Tevens heeft een afwaardering van de rekening-courant vordering op Solaes

B.V. plaatsgevonden.

Overige vorderingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Overige vorderingen

Nog te ontvangen subsidie 18.291 16.463

Nog te ontvangen WMO bijdrage 23.590 45.502

Overige vorderingen -0 22.000

41.881 83.965
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Overlopende activa

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Overlopende activa

Waarborgsommen 1.300 5.076

Vooruitbetaalde huisvestingskosten 9.371 0

10.671 5.076

Liquide middelen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Liquide middelen

Kasmiddelen 1.825 235

Tegoeden op bankrekeningen 0 59.392

Kruisposten -2.763 -3.521

-937 56.107

De kredietfaciliteit op de Rabobank rekening courant bedraagt € 50.000

Kasmiddelen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Kasmiddelen

Kas 1.825 235

1.825 235
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Tegoeden op bankrekeningen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Tegoeden op bankrekeningen

Bank 0 59.392

0 59.392

Eigen vermogen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal -105.630 81.297

Onverdeelde winst -19 -0

-105.649 81.296

Langlopende schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Langlopende schulden

Financial leaseverplichtingen 49.737 35.848

Schulden aan kredietinstellingen 93.220 100.000

Loonbelasting 59.203 0

Omzetbelasting 12.545 0

Overige schulden 20.000 20.000

Terug te betalen bedragen NOW 1

& 3

84.561 0

319.266 155.848
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Financial leaseverplichtingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Financial leaseverplichtingen

Financial leaseverplichting 1 49.737 35.848

49.737 35.848

Er is een financial leaseovereenkomst aangegaan bij Opel Financial Service voor de financiering van Opel

Vivaro (V-660-NJ). De totale financiering bedraagt € 19.350. De maandelijke annuiteit bedraagt € 322,51. De

lening wordt afgelost in 5 jaar.

Er is een financial leaseovereenkomst aangegaan bij Hilteman Lease voor de financiering van Renault Traffic

(VBV-52-P). De totale financiering bedraagt € 20.000. De maandelijkse annuïteit bedraagt € 340,41. De lening

wordt afgelost in 5 jaar.

Er is een financial leaseovereenkomst aangegaan voor de financiering van Renault Traffic (V-195-JK). De totale

financiering bedraagt € 16.000. De maandelijkse annuïteit bedraagt € 324,33. De lening wordt afgelost in 5 jaar.

Er is een financial leaseovereenkomst aangegaan bij De Lage Landen Lease voor de financiering van 2 Saris

Kipper aanhangwagens (24-WV-VN en 23-WV-VN) . De totale financiering bedraagt € 11.000. De maandelijkse

annuïteit bedraagt € 323,51. De lening wordt afgelost in 3 jaar.

De aflossingsverplichting voor 2021 bedraagt €15.700,-, onder de leaseverplichtingen zijn geen schulden van

langer als 5 jaar opgenomen.

Schulden aan kredietinstellingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Schulden aan kredietinstellingen

Leningen van kredietinstellingen 93.220 100.000

93.220 100.000

In 2019 is door de Rabobank een financiering verstrekt voor de verbouwing en verhuizing en ter uitbreiding van

de bedrijfsactiviteiten.

De kenmerken van de lening:

- hoofdsom € 100.000;

- aflossingsverplichting € 1.695 per maand;

- de rente bedraagt 3.15% per jaar vast tot 2025.

Ter zekerheid voor de financiering is een borgtocht verstrekt door Gemeente Goeree-Overflakkee voor een

bedrag van € 100.000.

Solaes BV gevestigd te Middelharnis is mede hoofdelijk aansprakelijk.
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Overige schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Overige schulden

Overige leningen o/g 20.000 20.000

20.000 20.000

Door Stichting Sociale en Maatschappelijke Belangen is een lening verstrekt van € 20.000 ter financiering van

de verwerving van inventaris alsmede te maken ontwikkelkosten van deelneming Solaes BV. Het

overeengekomen rentepercentage bedraagt 0%. De lening dient uiterlijk 31 december 2021 afgelost te worden.

Kortlopende schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 41.973 0

Crediteuren 28.856 10.109

Belastingen en premies sociale

verzekeringen

2.883 29.211

Schulden ter zake van pensioenen 8.157 0

Salarisverwerking 26.477 17.773

Overige schulden 6.971 2.600

115.316 59.692

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Belastingen en premies sociale

verzekeringen

Omzetbelasting 0 2.436

Loonheffing 0 26.774

Premies sociale verzekeringen 2.882 0
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Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

2.883 29.211

Salarisverwerking

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Salarisverwerking

Reservering vakantiegeld 26.477 17.773

26.477 17.773

Overige schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2020 31-12-2019

Overige schulden

Rekening-courant overigen 2.940 0

Overige schulden 4.031 2.600

6.971 2.600

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen.

De stichting huurt een pand aan de Gerard Walschapstraat 9 te Sommelsdijk. De huur voor nr. 9 bedraagt

€13.800.De overeenkomst is aangegaan voor vijf jaar en eindigt op 30 september 2024.

De stichting huurt een pand aan de Gerard Walschapstraat 18 te Sommelsijk. De huur bedraagt voor nr. 18

€34.800 per jaar. De overeenkomst is aangegaan voor vijf jaar en eindigt op 31 oktober 2024.

De stichting huurt een gebouw aan de Oostdijk 36 te Sommelsdijk. De huur bedraagt € 4.984 per jaar. De

overeenkomst is aangegaan voor één jaar en eindigt op 30 april 2017 en vervolgens stilzwijgend verlengd.

De stichting huurt een gebouw aan de Energiebaan 4 te Oude-Tonge.De huur bedraagt € 22.200,- per jaar. De

overeenkomst is aangegaan voor vijf jaar en eindigt op 14 april 2024.
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De stichting huurt een gebouw aan de Delta-Industrieweg 38 te Stellendam. De huur bedraagt € 37.485 per

jaar. De overeenkomst is aangegaan voor 5 jaar en eindigt op 1 maart 2025.

De stichting huurt een gebouw aan de Westelijke Achterweg 61 en 63 te Sommelsdijk. De huur bedraagt €

9.600 per jaar. De overeenkomst is aangegaan voor 1 jaar en eindigt op 8 januari 2021.
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening

Omzet

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Omzet

Omzet kringloopwinkels 286.668 208.458

Omzet dagbesteding 673.537 653.815

Omzet circulaire werkzaamheden 24.324 0

Opbrengst verkoop oud ijzer 2.908 1.645

Overige opbrengsten 3.615 1.176

Subsidies 21.000 21.000

1.012.052 886.094

Kostprijs van de omzet

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Kostprijs van de omzet

Inkopen goederen binnenland hoog 33.318 22.561

Inkopen goederen binnenland laag 2.388 1.023

Werk derden 0 150

Verpakkingsmateriaal 0 -18

35.706 23.716
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Bedrijfslasten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Bedrijfslasten

Personeelskosten 687.607 513.249

Overige personeelskosten 18.983 36.335

Afschrijvingen 43.151 13.758

Huisvestingskosten 227.749 167.526

Verkoopkosten 8.302 4.496

Exploitatiekosten 34.705 17.416

Autokosten 43.097 37.361

Kantoorkosten 12.475 10.091

Algemene kosten 77.476 52.826

1.153.545 853.058

Personeelskosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Personeelskosten

Lonen en salarissen 545.416 417.665

Sociale lasten 97.901 60.314

Pensioenlasten 44.291 35.270

687.607 513.249

Gedurende het jaar 2020 waren 15 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2019: 11).

Lonen en salarissen

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Lonen en salarissen

Bruto-loon 531.839 400.219

Vakantiegeld 41.159 29.826

Ontvangen subsidies -27.583 -12.379
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Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

545.416 417.665

Sociale lasten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Sociale lasten

Sociale lasten 97.901 60.314

97.901 60.314

Pensioenlasten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Pensioenlasten

Pensioenpremie 44.291 35.270

44.291 35.270

Overige personeelskosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Overige personeelskosten

Kantinekosten 12.920 13.934

Reiskostenvergoeding woon-werk 383 2.532

Studie- en opleidingskosten 2.541 3.588

Uitzendkrachten 0 5.937

Overige personeelskosten 20.447 10.221

Doorberekende personeelkosten 0 124

Ontvangen ziekengelden -17.308 0

18.983 36.335
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Afschrijvingen

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste

activa

43.151 13.758

43.151 13.758

Afschrijvingen materiële vaste activa

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Afschrijvingen materiële vaste

activa

Bedrijfsgebouwen 580 580

Machines en installaties 76 0

Inventaris 26.183 2.637

Vervoermiddelen 16.418 9.790

Boekresultaat verkoop vaste activa -107 751

43.151 13.758

Huisvestingskosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Huisvestingskosten

Huur 180.784 151.375

Onderhoud gebouwen 2.097 1.401

Gas, water en elektra 21.158 12.654

Vaste lasten 1.120 1.018

Overige huisvestingskosten 22.589 1.077

227.749 167.526
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Verkoopkosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 5.974 1.197

Representatiekosten 0 51

Reis- en verblijfkosten 24 939

Sponsoring / giften / e.d. 1.150 1.294

Relatiegeschenken 1.154 2.207

Dotatie voorziening dubieuze

debiteuren

0 -1.192

8.302 4.496

Exploitatiekosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Exploitatiekosten

Reparatie- en onderhoudskosten

machines

0 156

Kleine aanschaffingen 13.149 6.109

Gereedschappen 0 553

Werkkleding/bedrijfskleding 1.196 1.483

Overige exploitatiekosten 20.360 9.116

34.705 17.416
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Autokosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Autokosten

Brandstofkosten 12.182 12.741

Reparatie en onderhoud 7.672 7.529

Verzekeringen 12.555 7.865

Motorrijtuigenbelasting 3.571 3.363

Parkeer-, veer- en tolgelden 4 5

Verkeersboetes (binnenland) 1.346 868

Overige autokosten 5.766 4.990

43.097 37.361

Kantoorkosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Kantoorkosten

Contributies en abonnementen 622 345

Kantoorbenodigdheden 2.746 1.481

Porti 77 100

Telefoon en internet 4.209 2.332

Computerkosten 3.046 3.969

Drukwerk 102 401

Overige kantoorkosten 1.672 1.463

12.475 10.091
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Algemene kosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Algemene kosten

Administratiekosten 11.001 14.257

Accountantskosten 10.558 10.869

Algemene verzekeringen 0 727

Kosten fiscale aangiften en advies 1.143 188

Kosten salarisadministratie 4.652 3.227

Advieskosten overige 1.852 3.227

Boetes belastingdienst 882 0

Betalingsverschil debiteuren -2 -0

Betalingsverschil crediteuren 1 107

Overige algemene kosten 47.388 20.225

77.476 52.826

Financiële baten en lasten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke

opbrengsten

2.048 2.001

Rentelasten en soortgelijke kosten 6.187 6.431

-4.139 -4.430

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Rentebaten en soortgelijke

opbrengsten

Rentebaten Solaes B.V. 2.048 2.001

2.048 2.001
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Rentelasten en soortgelijke kosten

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Rentelasten en soortgelijke

kosten

Rente bankrekeningen 534 500

Bankkosten 3.311 3.292

Rente hypothecaire geldleningen

o/g

3.289 0

Rente leaseverplichtingen -947 2.601

Koersverlies 0 39

6.187 6.431

Resultaat deelnemingen

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Resultaat deelnemingen

Aandeel resultaat deelnemingen in

groepsmaatschappijen

-5.608 -42.967

-5.608 -42.967

Aandeel resultaat deelnemingen in groepsmaatschappijen

Verslag jaar Vorig jaar

2020 2019

Aandeel resultaat deelnemingen

in groepsmaatschappijen

Resultaat Solaes B.V. -5.608 -42.967

-5.608 -42.967
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SBR

Stichting Goed voor Goed
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Samenstellingsverklaring

Stichting Goed voor Goed

De navolgende informatie is een leesbare weergave van het zogeheten SBR Instance Document. Dit is een

wettelijk vastgesteld bestandsformaat voor de uitwisseling van financiële informatie. Dit document is gebaseerd

op de volgende taxonomie: nba-rpt-samenstellingsverklaring.xsd
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Algemene gegevens

KvK nummer: 24399629

Taal: nl

Inhoud van de accountantsverklaring

26-7-2021

Inhoud van de accountantsverklaring

Koptekst verklaring van de

accountant

Samenstellingsverklaring van de accountant

Geadresseerde Aan: Stichting Goed voor Goed

Inleidende paragraaf De jaarrekening van Stichting Goed voor Goed te Middelharnis is door

ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De

jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-

verliesrekening over 2020.

Titel voor het object van onderzoek en basis van het oordeel

Toelichtende paragraaf
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26-7-2021

Toelichtende paragraaf 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 in Nederland algemeen

aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 Goed voor Goed.

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.

Handtekening van de accountant

Vestigingsplaats van de

accountant

Middelharnis

Datum van de verklaring 26-7-2021

Naam accountantspraktijk Visser & Visser Accountants B.V.

Naam accountant ir. A.M.E. van Vianen AA

Informatie over de accountantsverklaring

26-7-2021

Informatie over de accountantsverklaring

Informatie over het object van onderzoek

Beschrijving van de aard van het

object van onderzoek

Jaarrekening

Startdatum van de periode van

het object van onderzoek

1-1-2020
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26-7-2021

Einddatum van de periode van

het object van onderzoek

31-12-2020

Beschrijving van de

verantwoordelijke entiteit van

het object van onderzoek

Stichting Goed voor Goed

Soort opdracht Samenstellen

Interne referentie 077870

Type identificatie van de entiteit KvK

Identificatie van de entiteit 65621158

Naam softwarepakket Visionplanner


