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Financieel Jaarverslag 2020
Inleiding

Voor u ligt het financieel jaarverslag 2020
van Micky’s Foundation. Dit verslag dient
te worden gelezen in combinatie met
het algemeen jaarverslag van dat jaar. In
2020 hebben in totaal 3 in plaats van de
4 geplande projecten plaatsgevonden,
als gevolg van de wereldwijde covid-19
pandemie.
Dankzij de gulle giften van onze donateurs,
sponsoren en subsidieverstrekkers konden
ook dit jaar alle projecten gefinancierd
worden. Hierdoor behouden we de financiële
slagvaardigheid om voor elk project twee
gespecialiseerde therapeuten naar Aruba
te halen, die drie maanden lang een groep
van tussen de 40-45 kinderen in hun eigen
omgeving behandelen. De continuïteit van de
projecten is van groot belang voor het behalen
van de behandeldoelen. Wij zijn, ondanks
de economische malaise als gevolg van de
pandemie, dan ook heel dankbaar voor alle
financiële steun die onze stichting in 2020 heeft
ontvangen!

In 2020 hebben we van de volgende donateurs
giften/subsidies ontvangen:
•

Hertz Car Rental Aruba

•

Fonds Kind & Handicap Den Haag

•

Rotary Club of Aruba

•

De Palm Corporation

•

Garage Centraal

•

Total Finance

•

Superfood Plaza Care Program

•

Stichting Hoodchamps
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Balans
De stichting streeft altijd naar een ruime
positieve balans die voldoende is om ten allen
tijden met de op dat moment beschikbare
financiële middelen, tenminste de volgende
3 projecten te kunnen financieren. Op deze
manier blijft de continuïteit gewaarborgd. Zeker

met de gevolgen van de wereldwijde economische
malaise als gevolg van de covid-19 pandemie en de
lockdown op Aruba, in ogenschouw genomen is een
afname van giften en donaties te verwachten. Ten
opzichte van het jaar 2019 is die daling in 2020 al
waar te nemen.

Dec 31,
20

Alle bedragen in AWG

Dec 31,
19

ACTIVA
Lopende activa
Liquide middelen
Bank

107,904

100,683

Totaal liquide middelen

107,904

100,683

Vooruitbetaalde kosten

9,950

11,541

Totaal vlottende activa

9,950

11,541

117,854

112,224

117,854

112,224

112,224

58,210

5,630

54,014

117,854

112,224

117,854

112,224

Overige vlottende activa

Totaal lopende activa
TOTAAL ACTIVA

Alle bedragen in AWG
PASSIVA
Eigen vermogen
Vermogen
Netto resultaat huidig boekjaar
Totaal eigen vermogen
TOTAAL PASSIVA
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Resultatenrekening
In 2020 is er in vergelijking met het jaar
2019 1 project minder georganiseerd.
Daardoor zijn er minder projectkosten
gemaakt. De afname van het aantal donaties
tijdens en na de lockdown wordt min of
meer gecompenseerd door het uitvallen
van dit ene project en de bijbehorende
projectkosten. Mede daardoor kan de
stichting het boekjaar 2020 toch met een
klein positief resultaat kan afsluiten.

De donaties in natura bestaan uit de tegenwaarde
van de door Hertz Car Rental ter beschikking
gestelde auto’s, de door de stichting Hoodchamps
gedoneerde knuffels en het marketing materiaal dat
is ontworpen van materiaal voor therapie. In 2019
heeft Superfood Plaza Care Program donaties, ten
bedrage van AWG. 36.960,- ingezameld voor Micky’s
Foundation. Dit bedrag is niet in de jaarcijfers
opgenomen omdat het niet aan Micky’s Foundation
is overgemaakt maar aan stichting CEDE Aruba, die
de gelden zullen beheren. Superfood Plaza Care
Program heeft deze vorm van donatie bepaald
om te waarborgen dat de gelden aan zinvolle
projecten worden besteed. Micky’s Foundation
heeft aanspraak gemaakt op het genoemde bedrag
om het aan te wenden voor de huisvesting van de
therapeuten gedurende 2020. Dit bedrag is voor
een groot deel, onder genoemde voorwaarden door
CEDE Aruba in 2020 goedgekeurd en overgemaakt.
Met het positieve resultaat van 2020 heeft de
stichting een gezond financieel boekjaar achter de
rug. Met een aantal subsidietoekenningen in het
vooruitzicht, waarvan een enkele al is ontvangen
kan de stichting met vertrouwen de rest van 2021
tegemoet zien.
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Resultatenrekening
Jan - Dec
20

Alle bedragen in AWG

Jan - Dec
19

INKOMSTEN
Donaties

95,127

122,200

Donaties in natura t.w.v.

39,160

41,440

134,287

163,640

11,000

12,000

0

193

Therapeuten daggeldvergoeding

22,651

17,927

Therapeuten reis-en verblijf

91,271

74,795

573

2,354

125,495

107,269

8,792

56,371

Accounting

625

0

Bankkosten

1

10

828

0

1,580

1,633

0

332

128

382

TOTAAL OVERIGE UITGAVEN

3,162

2,357

Netto resultaat

5,630

54,014

TOTAAL INKOMSTEN
OPERATIONELE UITGAVEN
Bijdrage kosten werving & acquisitie
Reis- en verblijfkosten bestuur

Therapie hulpmiddelen
TOTAAL OPERATIONELE UITGAVEN

Netto inkomen
OVERIGE UITGAVEN

Notariskosten
Promotie en PR
Representatiekosten
Overige kosten
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Bankrekeningnummer
Arubabank 2570960190
www.mickysfoundation.com

