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BALANS PER 31 DECEMBER
31.12.2020 31.12.2019

€ €
ACTIVA

Activa in ontwikkeling
Website -                         -                      
Immateriële vaste activa 1

19.053                14.069             
Materiële vaste activa 2
Computerapparatuur 2.236                   5.591                

Vlottende activa 3
Nog te ontvangen bijdragen -                         15.534             
Overige vorderingen en overlopende activa 10.404                15.196             

10.404                30.730             

Liquide middelen 4 499.049             485.237          

Totaal van de activa 530.743             535.628          

PASSIVA

Eigen Vermogen 5
Continuïteitsreserve 140.401             -                      
Overige reserves -                         108.151          
Egalisatiefonds 58.646                34.880             
Bestemmingsreserve hulpverlening 82.298                12.500             

281.345             155.531          

Kortlopende schulden 6
Saldo fondsen 11.586                28.284             
Nog te besteden/terug te betalen projectmiddelen  100.772 152.022          
Ontvangen bijdragen t.b.v. komende jaren 33.232                117.231          
Ontvangen subsidie 2021 58.362                -                      
Bijdrage 2012 nog te besteden -                         32.250             
Te betalen loonheffingen 11.906                12.540             
Te betalen vakantiegeld en vakantiedagen 11.128                13.823             
Personele inzet december 6.440                   4.766                
Accountantskosten boekjaar 8.529                   12.000             
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 7.445                   7.181                

249.398             380.097          

Totaal van de passiva 530.743             535.628          
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
Realisatie Begroting Realisatie

2020 2020 2019
€ € €

Baten 7
Bijdragen fondsen en donateurs 355.305          330.000             370.716          
Bijdrage Witgoed bij Nood gem. Amsterdam 139.972          140.000             140.000          
Bonus BCC 7.641                7.000                   10.011             
Particuliere donaties 7.710                3.000                   3.711                
Ontvangen t.b.v. 2021 resp. 2020 11.586-             -                         28.284-             

499.042          480.000             496.154          
Bijdrage giftenbudget Doorbraakfonds (en Versnellen Noodhulp) 48.008             60.000                132.013          
Bijdrage giftenbudget gem. Amsterdam GGZ 11.774             10.000                6.553                
Bijdrage giftenbudget gem. Amsterdam teambudget/maatwerkbudget 91.823             170.000             57.500             
Subsidie werkkosten gem. Amsterdam 192.750          192.750             192.750          
Subsidie werkkosten projecten gem. Amsterdam 174.859          184.246             142.490          
Overige subsidie gem. Amsterdam t.b.v. verslagjaar 1.737                8.415                   9.717                
Bijdragen fondsen en donateurs t.b.v. projecten 690                    1.000                   1.116                
Overige bijdragen -                      7.480                   
Totaal van de baten 1.020.683     1.113.891        1.038.294      

Lasten 8
Uitgaven giften hulpverlening 499.042          480.000             496.154          
Uitgaven giften projecten 151.320          247.000             168.217          
Personele inzet 125.243          123.433             140.442          
Werkkosten Witgoed 61.550             67.725                60.764             
Overige werkkosten projecten 48.849             59.928                37.815             
Inhuur derden projecten 34.699             41.708                55.226             
Werkkosten betaalsystemen tbv projecten 19.862             17.300                10.135             
Afschrijving vaste activa 12.915             10.200                4.634                
Huur kantoor 15.153             16.000                15.153             
Kosten fondsenwerving -                      5.000                   -                      
Bureaukosten 28.284             45.050                26.808             
Overige kosten/onvoorzien -                      547                       -                      
Totaal van de lasten 996.917 1.113.891        1.015.348      

Saldo van baten en lasten 23.766             -                         22.946             
Bijzondere baten 102.048          
Resultaat 125.814          -                         22.946             

Het saldo van 2020 is als volgt bestemd:
Ten bate van Bestemmingsreserve hulpverlening 69.798             
Ten bate van de Continuïteitsreserve 32.250             
Ten bate van Egalisatiefonds 23.766             

125.814          
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
De stichting is gevestigd in Amsterdam op het adres Herengracht 218 en is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel te Amsterdam met nummer 41197859.

Over de activiteiten van de stichting wordt verslag gedaan in het bestuursverslag.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd 
met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen 
de verkrijgingsprijs.

Schattingen

Pensioenverplichtingen
De stichting heeft een pensioenregeling voor haar werknemers; deze worden gefinancierd door afdrachten aan de
pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verwerkt.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en 
worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen 
betaald door de stichting. 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.

Verslaggeving
De jaarrekening is opgemaakt volgens de hier vermelde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
Op onderdelen wijken deze grondslagen af van regulier gehanteerde verslaggevingsstelsels.
Daar waar nodig zijn de vergelijkende cijfers van 2019 voor de vergelijkbaarheid aangepast.

Immateriële en Materiële vaste activa

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar.
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is
gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen zijn vrij besteedbaar.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van de stichting zich verschillende 
oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van vereiste 
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de 
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde onder aftrek van de afschrijvingen die zijn gebaseerd 
op de geschatte economische levensduur. De computerapparatuur, de website en Pivio worden in drie jaar afgeschreven.
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Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Dit is meestal de nominale waarde.

Continuïteitsreserve

Het saldo van de Overige reserves  wordt overgeboekt naar deze reserve. 
Tevens is het bedrag van de Bijdrage 2012 nog te besteden, opgenomen onder kortlopende schulden, 
toegevoegd aan de continuïteitsreserve via vrijval in de resultatenrekening.

Bestemmingsreserve hulpverlening

Egalisatiefonds

Saldo van baten en lasten

Baten

Het bestuur van de stichting ontvangt geen bezoldiging voor haar werkzaamheden. Ook ontvangen zij geen vacatiegelden.

Subsidies en giften van derden worden als bate verantwoord in het jaar waarin de besteding van de betreffende subsidies en giften heeft 
plaatsgevonden. Indien subsidies en giften niet zijn besteed in het jaar waarin zij zijn toegekend worden deze, in overleg met de verstrekker, 
doorgeschoven naar het volgende boekjaar.

Het saldo van de baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen subsidies voor bureaukosten en de kosten en andere 
lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Lasten welke hun oorsprong vinden in het 
boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de 
hulpverlening/diensten zijn verricht. Subsidies en projectmiddelen worden gedeeltelijk aangewend ter bekostiging van de werkkosten. De 
werkkosten worden aan de subsidies en projectmiddelen toegerekend op basis van (deels ingeschatte) tijdsbesteding.

Het bestuur heeft besloten met ingang van dit boekjaar  tot het vormen van een continuïteitsreserve om ingeval de activiteiten niet meer 
gefinancierd kunnen worden uit subsidies. Vanuit deze reserve kunnen lopende zaken afgehandeld worden en wordt de organisatie 
afgebouwd.

Deze bestemmingsreserve is gevormd om het bestuur in staat te stellen om aanvragen om hulpverlening te honoreren ook als de daarvoor 
ontvangen bijdragen van de fondsen niet toereikend zijn of aanvragen te honoreren in het jaar dat afgebouwd wordt.

Dit fonds behoort tot het zogenaamde beklemde vermogen. Aanwending van dit fonds is afhankelijk van besluitvorming van de gemeente 
Amsterdam.
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TOELICHTING OP DE BALANS

31.12.2020 31.12.2019
€ €

Activa in ontwikkeling
Aanschafwaarde 1 januari -                      4.066                
Overgeboekt naar immateriële vaste activa -                      4.066-                
Boekwaarde 31 december -                      -                      

1) Immateriële vaste activa
Aanschafwaarde 1 januari 2020 15.348             4.066                
Investeringen 2020 (2019) 14.544             11.282             

29.892             15.348             
Cumulatieve afschrijvingen 10.839             1.279                
Boekwaarde 31 december 19.053             14.069             

Begin 2020 is Pivio in gebruik genomen, een web-based programma ten behoeve van de dossierafhandeling

2) Materiële vaste activa
Aanschafwaarde 1 januari 10.064             10.064             
Cumulatieve afschrijvingen 7.828                4.473                
Boekwaarde 31 december 2.236                5.591                

3) Vlottende activa
De vorderingen opgenomen onder de vlottende activa hebben een looptijd van maximaal één jaar.

Nog te ontvangen subsidies en  bijdragen
Gemeente Amsterdam -                      15.534             

-                      15.534             

Overige vorderingen en overlopende activa
Bonus BCC 2020 (2019) 7.642                10.011             
Pensioenpremies 2.366                -                      
Kosten Simpled Card te vorderen tweede halfjaar 2019 -                      5.185                
Plinkr dubbel betaald 47                       -                      
Burkens bijdrage dossier 350                    -                      

10.404             15.196             

4) Liquide middelen
De liquide middelen zijn vrij besteedbaar.
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5) Eigen vermogen
Overige reserves
Saldo 1 januari 2020 108.151          
Overgeboekt naar Continuïteitsreserve 108.151          
saldo 31-12-2020 -                      

Egalisatiefonds
Saldo 1 januari 2020 34.880             
Resultaatverdeling 2020 23.766             
saldo 31 december 2020 58.646             

Continuïteitsreserve
Saldo Overige reserve 1 januari 2020 108.151          
Resultaatverdeling 2020 32.250             
saldo 31 december 2020 140.401          

De hoogte van het continuïteitsreserve is op dit moment toereikend voor de vaste lasten van circa een half jaar. 

Bestemmingsreserve hulpverlening
Saldo 1 januari 2020 12.500             
Resultaatverdeling 2020 69.798             
saldo 31 december 2020 82.298             

De toevoeging betreft de vrijval van niet bestede projectgelden oude jaren en de bijdragen van het vml. Eekhoornfonds.

6) Korlopende schulden
De schulden opgenomen onder de kortlopende schulden hebben een looptijd van maximaal één jaar.

Saldo fondsen
Dit zijn in 2020 (2019) van fondsen ontvangen bedragen ten behoeve van hulpverlening in 2021 (2020).

31.12.2020 31.12.2019
€ €

Nog te besteden/terug te betalen projecten gemeente Amsterdam
Niet besteed en terug te betalen
- Doorbraakfonds SBA-020779 8.992                
- Witgoed SBA-020779 6.972-                

2.020                
- Teambudget/Maatwerkbudget SBA-020765 28.518             51.924             

30.537             51.924             
Niet besteed en te besteden volgende jaren
- Schoolreisjes SBA-020765 6.678                
- GGZ Budget nvt 63.556             88.609             

70.234             88.609             
Saldo voorgaande jaren -                      11.488             

100.772          152.022          

De in 2020 niet bestede projectgelden van de gemeente Amsterdam worden in overleg met de gemeente gedeeltelijk
doorgeschoven naar 2021 en gedeeltelijk terugbetaald. Het overschot aan werkkosten van de Witgoedregeling en
en het Doorbraakfonds mag toegevoegd worden aan het Egalisatiefonds.

Ontvangen bijdragen t.b.v. komende jaren
Eekhoornfonds vml -                      84.000             
Liefdadige Doelen gemeente Amsterdam 23.232             23.231             
Drevon 10.000             10.000             

33.232             117.231          
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Ontvangen subsidie 2021
Dit betreft de BIMZ subsidie en een gedeelte van de werkkosten 2021

Bijdrage 2012 nog te besteden
Deze Bijdrage is dit boekjaar als bijzondere bate verantwoord in de staat van baten en lasten en toegevoegd aan de 
Continuïteitsreserve.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Het witgoed dat wordt verstrekt aan cliënten van de convenantpartners wordt verstrekt onder de
condities van een bruikleenovereenkomst. Deze bruikleenovereenkomst is bedoeld om een
eventueel derdenbeslag op het witgoed te voorkomen, niet om een eigendomsclaim te kunnen 
effectueren. Het totaal van de onder een bruikleenovereenkomst verstrekt witgoed is niet 
gewaardeerd.

De huurovereenkomst met Stichting het Maagdenhuis heeft met ingang van 1 januari 2016 een
looptijd van telkens 1 jaar.
De jaarhuur bedraagt circa € 16.000.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

7) Baten 
Ontvangen bijdragen fondsen en donateurs
Voor een nadere toelichting op de Ontvangen bijdragen fondsen en donateurs verwijzen wij graag naar het
inhoudelijk jaarverslag.

Bonus BCC
Het witgoed dat wordt verstrekt aan cliënten van de convenantpartners wordt ingekocht bij BCC. Van
BCC wordt een bonus ontvangen van 5% over het totale inkoopbedrag exclusief btw en installatiekosten.

Realisatie
2020

Bijzondere baten €
Saldo niet bestede projectgelden oude jaren 10.798             
Bijdrage Eekhoornfonds vml 59.000             
Bijdrage 2012 nog te besteden 32.250             

102.048          

8) Lasten Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €
Personeelskosten
Salarissen 180.173          178.159             171.233          
Sociale lasten 29.028             31.909                29.938             
Pensioenlasten 15.869             15.954                15.167             
Externe personele inzet 12.000             -                         -                      
Overige personeelskosten 11.512             25.064                15.522             
Ontvangen uitkeringen 20.911-             -                         -                      

227.671          251.086             231.860          
Af: doorberekend aan projecten 102.427          127.653             91.418             

125.243          123.433             140.442          

Ultimo 2020 waren drie medewerkers in loondienst. De beloningen van de medewerkers voldoen aan de Wet
Normering Topinkomens.

Huur kantoor
De huur is inclusief vaste lasten, water en energie en schoonmaakkosten.

Het bestuur heeft besloten deze bijzondere baten te verantwoorden in de jaarrekening 2020 en van het totaal bedrag is      € 32.250 
toegevoegd aan de Continuïteitsreserve en € 69.798 aan de bestemmingsreserve hulpverlening
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Realisatie Begroting Realisatie
2020 2020 2019

€ € €
Bureaukosten
Publiciteit 2.420                4.600                   1.551                
Drukwerk 1.211                2.000                   1.570                
Telefoon- en portokosten 639                    1.000                   1.488                
Bankkosten 991                    750                       860                     
Verzekeringen 1.243                1.000                   1.040                
Automatisering 8.960                7.200                   2.624                
Inhuur tbv boekhouding/jaarwerk 9.146                12.500                8.538                
Accountant 119                    12.000                4.500                
Contributies en abonnementen 1.048                2.000                   1.807                
Representatie/reiskosten/lunch -                      1.000                   524                     
Diversen 2.507                1.000                   2.306                

28.284             45.050                26.808             

De lage accountantskosten in 2020 hebben twee oorzaken. Over 2019 was een bedrag van € 2.400 teveel gereserveerd en van het geschatte 
bedrag ad € 10.000 is € 7.500 toegerekend aan de projecten. Derhalve resteert er ruim € 100 aan accountantskosten te verantwoorden 
onder de bureaukosten.
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BIJLAGE:
Overzicht door gemeente Amsterdam aan St. FBNA verstrekte subsidies en bijdragen

BIMZ 2019
Beschikkingnummer SBA-016267
Aanvraagdatum 27-09-2018
Bedrag toegekend 41.883
Beschikkingdatum 10-12-2018
Ontvangen bedrag 41.883
Hiervan besteed in 2019 39.919
Hiervan besteed in 2020 1.964
Overloop naar 2021 0

BIMZ 2020
Beschikkingnummer SBA-020788
Aanvraagdatum 30-09-2019
Bedrag toegekend 41883
Beschikkingdatum 13-12-2019
Ontvangen bedrag 41883
Hiervan besteed in 2020 41883
Overloop naar 2021 0

Werkkosten 2020 FBNA
Beschikkingnummer SBA-020772
Aanvraagdatum 30-09-2019
Bedrag toegekend € 192.750
Beschikkingdatum 20-12-2019
einddatum 31-12-2020
Ontvangen bedrag € 192.750
Hiervan besteed in 2020 € 181.596
Toegevoegd aan Egalisatiefonds € 11.154

BIJLAGE: 
Overzicht door gemeente Amsterdam aan St. FBNA verstrekte gelden inzake projecten.

WPI / Versnellen noodhulp en Teambudget
Beschikkingnummer SBA-013381
Aanvraagdatum 03-05-2018
Bedrag toegekend € 180.000
Beschikkingdatum 22-05-2018
Einddatum 31-12-2019
Ontvangen bedrag € 180.000
Hiervan besteed in 2018 € 60.575
Hiervan besteed in 2019 € 68.178
Hiervan besteed in 2020 € 51.247
Overloop naar 2021 € 0
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WPI /Eenmalige projecten
Beschikkingnummer SBA-020765
Aanvraagdatum 30-09-2019
Bedrag toegekend € 108.415
Beschikkingdatum 20-12-2019
Einddatum 25-03-2021
Ontvangen bedrag € 108.415
Hiervan besteed in 2020 € 73.219
restant € 35.196
Terugbetalen 28.518                
Nog te besteden projectmiddelen 6.678                   

WPI /Periodieke projecten
Beschikkingnummer SBA-020779
Aanvraagdatum 30-09-2019
Bedrag toegekend € 335.081
Beschikkingdatum 20-12-2019
Einddatum 25-03-2021
Ontvangen bedrag € 318.327
Hiervan besteed in 2020 € 306.044
restant € 12.283
Hiervan te vorderen restant Witgoed € 6.972
Toegevoegd aan Egalisatiefonds € 10.263
Terugbetalen DBfonds € 8.992

€ 12.283

OJZ/ Continuiteit GGZ 18-/18+
Beschikkingnummer nvt
Aanvraagdatum nvt
Bedrag toegekend € 115.065
Beschikkingdatum 01-12-2017
Einddatum 31-12-2019
Ontvangen bedrag € 115.065
Hiervan besteed in 2018 € 9.464
Hiervan besteed in 2019 € 16.993
Hiervan besteed in 2020 € 25.052
Overloop naar 2021 € 63.556

op 16 jan 2020 mail gekregen project verlengd t/m eind 2021.
In de jaarrekening opgenomen onder Nog te besteden projectmiddelen.
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FBNA
Postbus 17227
1001 JE Amsterdam

Het bankrekeningnummer van het Fonds is:  
NL49 INGB 0000 2946 97
 
Het RSIN nummer (fiscaalnummer) van het Fonds is:  
8160.46.748

Contact

020 420 19 84
info@fbna.nl

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag.
Op vrijdagen wordt rond het middaguur de mailbox bekeken.




