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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Zorginstellingen 

1 Algemene gegevens instelling

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Voorzitter

Algemeen bestuurslid

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar 
het activiteiten verslag te 
vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Immateriële vaste activa

+ +

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

+

+

+

+

+

+

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Lasten

Baten

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Giften & donaties particulieren

Nalatenschappen

Loterijen

Overige baten

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Huisvestingslasten

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat

Overige baten

Som der overige opbrengsten

Totaal baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

+

+

+

+

+

+

€ €
+ +
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	8: Kitty de Laat, directeur bestuurder
	10: nvt
	9: nvt
	12: nvt
	11: nvt
	7_A4: 96
	16_ML: Statutaire doelstelling: De stichting heeft ten doel als zorgorganisatie bieden van verantwoorde zorg en in dat kader onder meer: a. het verschaffen van huisvesting en eventuele verzorging aan personen van alle gezindten, die door omstandigheden een huiselijk milieu missen;b. het bieden van tijdelijke opvang en het daarbij verlenen van hulp aan personen, die in psychosociale problemen zijn geraakt, dat het verschaffen van onderdak zowel deel uitmakt van als voorwaarde is voor de te vertrekken hulp;c. het bevorderen en ontwikkelen van evenwichtig en samenhangend stelsel van voorzieningen op het gebied van maatschappelijke opvang van personen, die een huiselijk milieu missen dan wel in psychosociale problemen zijn geraakt;d. het ondersteunen van mensen die in armoede zijn terechtgekomen;al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.  
	13_ML: Raad van Toezicht:K. Boonen (voorzitter), H.Brands, Th. van Riel, M. Lamme en M. van Buul
	0: Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond
	5: www.smo-helmond.nl
	2: St. Hubertusstraat 2 5701 TC Helmond
	4_EM: info@smo-helmond.nl
	1_KVK: 41088185
	6_RSIN: 803456530
	3_TEL: 0492525098
	18_ML: Zie jaarplan 2021 en meerjarenplan 2019-2021
	19_ML: Zie jaardocument 2020.
	20_ML: Zie jaardocument 2020.Vermogen wordt aangehouden door middel van een spaarrekening
	21: 
	_MLT: https://www.smo-helmond.nl/media/pdf/Jaarplan_2021_SMO.pdfhttps://www.smo-helmond.nl/media/pdf/18078_smomeerjaren_defLR.pdfhttps://www.smo-helmond.nl/media/Jaardocument_2020__goedgek__RvT__26032021.pdf
	knop: 

	22_ML: De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan SMO Helmond een totaalscore van 7 punten toegekend. De daaruit volgende klassenindeling betreft klasse I, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 111.000. Omdat de WNT instelling echter op grond van ongewijzigde criteria is ingedeeld in een lagere klasse dan in 2019 (klasse II), gaat de indeling in klasse I op grond van artikel 7.3, lid 5 Wet Normering Topinkomens pas in met ingang van 1 januari 2021. De bezoldiging van de topfunctionarissen in 2020 wordt als gevolg daarvan getoetst aan het maximum van klasse II, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 135.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.Voor het personeel wordt de CAO sociaal werk toegepast.
	23_ML: Zie jaardocument 2020
	24: 
	_MLT: https://www.smo-helmond.nl/media/Jaardocument_2020__goedgek__RvT__26032021.pdf
	knop: 
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	1_GT: 
	2_GT: 1168340
	6_GT: 1242184
	7_GT: 
	5_GT: 17586
	3_GT: 
	8_GT: 1710979
	4_GT: 1168340
	9_GT: 2970749
	10_GT: 4139089

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 1439392
	6_GT: 602081
	7_GT: 
	5_GT: 7948
	3_GT: 
	8_GT: 1728791
	4_GT: 1439392
	9_GT: 2338820
	10_GT: 3778212

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	3: 
	2_GT: 1211433
	1_GT: 1446345
	3_GT: 
	4_GT: 1481311
	5_GT: 4139089

	4: 
	2_GT: 1184963
	1_GT: 1377962
	3_GT: 224010
	4_GT: 991277
	5_GT: 3778212

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: ActivaDe vorderingen nemen met name toe door de nog te ontvangen subsidie op de daklozenopvang Corona, deze wordt opfactuurbasis achteraf vergoed.PassivaDe voorzieningen bestaan uit: groot onderhoud, personeelsverplichtingen, verlieslatende huurcontracten, risico vennootschapsbelasting, reorganisatiekosten (deze laatste is vrijgevallen in 2020).In 2020 is de gehele hypotheekverplichting vervroegd afgelost.De kortlopende schulden zijn gestegen door nog te besteden/terug te betalen subsidie zorgbonus en terug te betalen subsidie(subsidie ontvangen voor projecten die niet (volledig) zijn uitgevoerd.
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	4_A7: 9273179
	5_A7: 
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	8_A7: 
	9_A7: 0
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	17_A7: 9182160
	12_A7: 402375
	18_A7: -22636
	13_A7: 934729
	19_A7: 68383
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 1631163

	2: 
	1_A7: 5361850
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	13_A7: 1084364
	19_A7: 120664
	14_A7: 
	15_A7: 
	16_A7: 1362271

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	3_ML: Voor toelichting op de omzet, zie jaardocument 2020.Lasten:De personele kosten zijn gestegen in verband met opzetten extra noodopvang daklozen in verband met corona (met name personeel niet in loondienst)De afschrijvingen zijn gestegen als gevolg van een inhaalafschrijvijng i.v.m. toekomstige sloop van een pand.De overige bedrijfskosten zijn gestegen in verband met corona en opzetten extra noodopvang daklozen. Daarnaast zijn de inkoopkosten van de supermarkt gestegen, dit is in lijn met de toegenomen verkopen en cliëntaantallen.
	JV: 
	_MLT: https://www.smo-helmond.nl/media/Jaardocument_2020__goedgek__RvT__26032021.pdf
	knop: 




