
Stichting Brave Minds te Den Haag

A. Balans per 31 december 2020
(voor verwerking voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019
€ €

Toelichting

Vorderingen  
Overige vorderingen en overlopende activa 1. 1 56

Liquide middelen 2. 123.272 230.592

Totaal activa 123.273 230.648

PASSIVA

Kapitaal 3.

Overige reserves 130.642          -                  
Onverdeeld resultaat (7.374) 130.642

123.268 130.642

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva 4. 5 100.006

Totaal passiva 123.273 230.648
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Stichting Brave Minds te Den Haag

B. Staat van baten en lasten over periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2020

2020 2019
€ €

Toelichting

Baten
Ontvangen giften 5. -                  335.000
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 6. 13 56
Totaal baten 13 335.056

Lasten
Doelbestedingen 7. -                  (200.000)
Overige bedrijfskosten 8. (7.387) (4.414)
Totaal lasten (7.387) (204.414)

Saldo baten en lasten (7.374) 130.642
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C. Kasstroomoverzicht

2020 2019
€ €

Beginsaldo liquide middelen 230.592          -                  

Kasstroom uit operationele activiteiten
Per saldo baten en lasten (7.374) 130.642
Toe-/(af)name overlopende activa 55 (56)
Toe-/(af)name overlopende passiva (100.001) 100.006

(107.320) 230.592

Eindsaldo liquide middelen 123.272 230.592
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Stichting Brave Minds te Den Haag

D. Toelichting algemeen

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen
Winsten en verliezen als gevolg van herwaardering en vervreemding van financiële vaste
activa worden rechtstreeks gemuteerd in de rekening van baten en lasten.
Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoersen per
balansdatum. De uit deze omrekening voortvloeiende koersverschillen worden eveneens
rechtstreeks gemuteerd in de rekening van baten en lasten.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte methode. In dit overzicht wordt het
verloop van de post liquide middelen in de balans weergegeven.

Grondslagen van waardering

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde voor zover nodig
rekening houdend met oninbaarheid.

Overige activa en passiva
Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Overige baten en lasten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarop de
opbrengsten betrekking hebben.
Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
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