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Aan het bestuur van
Stichting Kiddy GoodPills
Binnenweg 12 A
1191AA Ouderkerk aan de Amstel

Kenmerk Behandeld door Datum

816-2020 BJ/JWvW 27 mei 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.

1          SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van Stichting Kiddy GoodPills is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-verliesrekening over
2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens
richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder
meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de
Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Daardoor mag u er van uit 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.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in
overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij hebben daarbij
onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het
rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de
jaarrekening en of kredietrapportage. 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.



  

2                ALGEMEEN

2.1                Bedrijfsgegevens

De stichting heeft ten doel het stimuleren en mogelijk maken van veilige, werkzame en toepasbare medicatie
voor zieke kinderen. Het creëren van bewustwording met betrekking tot de onderliggende problematiek en de
mogelijke oplossingen daarvoor, al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.

2.2                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door V.C. Kranenburg-Barth, I.A.A. Franckaert-van Engelen, J.J.
Arts, E.H. van Gool-van Putten en C.B.M.J. d'Haans. In 2021 heeft een gedeeltelijke bestuurswissel
plaatsgevonden.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
IDiNG bv

Drs. B. Iding RBc J.G. van der Linden
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BESTUURSVERSLAG OVER 2020

Het bestuursverslag is beschikbaar op de website van de stichting.
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JAARREKENING



  

1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen  (1) 115.663 100.682

 115.663 100.682

PASSIVA

Reserves en fondsen  (2)

Stichtingsvermogen 85.663 100.682

Kortlopende schulden  (3) 30.000 0

 115.663 100.682
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Realisatie
2019

€

Baten

Baten van particulieren  (4) 54.114 130.900

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Projectkosten  (5) 67.500 76.730

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfslasten  (6) 1.023 11.137

Saldo voor financiële baten en lasten (14.409) 43.033
Rentelasten en soortgelijke lasten  (7) (610) (715)

Saldo (15.019) 42.318

Resultaatbestemming

Stichtingsvermogen (15.019) 42.318
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

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.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

 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.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en
lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

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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Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

1. Liquide middelen

ING Bank N.V. 115.663 100.682

PASSIVA

2. Eigen vermogen

2020

€

2019

€

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 100.682 58.364

100.682 58.364
Resultaatbestemming (15.019) 42.318

Stand per 31 december 85.663 100.682

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

3. Kortlopende schulden

Te betalen subsidies 30.000 0

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen en ontvangsten

Studie effecten Ritalin

De Stichting heeft zich gecomitteerd om een inspanning te doen en onder voorwaarden een studie
aangaande het onderzoek naar de lange-termijn effecten van Ritalin op de hersenontwikkeling en gedrag te
subsidiëren voor een bedrag van maximaal € 138.000. Hiervan is een bedrag van € 30.000 gegarandeerd,
welke opgenomen is onder de kortlopende schulden.
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Approach study

De stichting heeft zich gecommitteerd om het "Approach study" onderzoek te financieren. In 2019 zijn hier
reeds een tweetal termijnen voor betaald, in 2020 is een derde termijn betaald. Det laatste termijn, voor een
totaal van € 37.500, zal naar verwachting in 2022/2023 worden voldaan.

Giften

Voor 2021 zijn er door verschillende particulieren donaties toegezegd door middel van een
Schenkingsovereenkomst lijfrente of door een Formulier Periodieke schenking. Het totaal bedrag dat is
toegezegd bedraagt € 17.000.
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Realisatie
2019

€

4. Baten van particulieren

Donaties en giften 54.114 130.900

Besteed aan de doelstellingen

5. Projectkosten

Approach study 37.500 75.066
Studie Ritalin 30.000 1.664

67.500 76.730

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2020 geen werknemers werkzaam.

6. Overige bedrijfslasten

Kantoorlasten 758 1.501
Verkooplasten 0 238
Algemene lasten 265 9.398

1.023 11.137

Financiële baten en lasten

7. Rentelasten en soortgelijke lasten

Bankkosten 610 715

Jaarrekening 2020
Stichting Kiddy GoodPills
Oudekerk aan de Amstel

- 13 -



  

Ondertekening bestuur voor akkoord

Oudekerk aan de Amstel, 27 mei 2021

V.C. Kranenburg-Barth C. Ammerlaan 

L. Hagi- Terhoeven E.H. van Gool-van Putten 

C.B.M.J. d'Haans
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