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ZOETERMEER, 18 maart 2022

 

Geacht bestuur,

Hierbij het verslag van de werkzaamheden over boekjaar 2021 van uw  stichting. In dit rapport zijn de balans per 31 december
2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij de jaarrekening 2021.

Opdracht

De in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van STICHTING HART en HANDEN IN AKTIE te Leiden samengesteld. De
jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die in het kader van onze samenstellingsopdracht is uitgevoerd bestonden voornamelijk uit het
verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast is de aanvaardbaarheid van
de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens
geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens is de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Vertrouwend erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.

Gaarne bereid tot het geven van nadere toelichting.

 

Hoogachtend,

Makhan Administratiekantoor
Ghemradj Makhanlal h/o Makhan Administratiekantoor
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1 Algemeen
Deze jaarrekening is op fiscale cijfers gebaseerd.
 
De stichting STICHTING HART en HANDEN IN AKTIE heeft de volgende handelsnamen: STICHTING HART en
HANDEN IN AKTIE.
De stichting is gezeteld in Leiden.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54128137.

Datum vaststelling jaarrekening
De jaarrekening 2021 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 18-03-2022.

1.1 Kengetallen

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op lange termijn aan haar verplichtingen te voldoen.
De solvabiliteitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een momentopname.
 
 31-12-2021 31-12-2020
Verhouding reserves en fondsen / totaal vermogen 1,00 0,97
Verhouding reserves en fondsen / vreemd vermogen 0,00 38,40
Verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen 0,00 0,03

 
Liquiditeit
De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De
liquiditeitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een momentopname.
 
 31-12-2021 31-12-2020
Quick ratio
Vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden 0,00 39,40
Current ratio
Vlottende activa / kortlopende schulden 0,00 39,40
Acid-test ratio
Effecten + liquide middelen / kortlopende schulden 0,00 39,40
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Omzet en rentabiliteit
De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.
 
 2021 2020
Omzetontwikkeling
Indexcijfer (2020 = 100%) 110,93 100,00
Brutowinstmarge
Brutomarge / ontvangen giften en subsidies 0,09 0,31
Nettowinstmarge
Resultaat / ontvangen giften en subsidies -0,04 0,13
Rentabiliteit totaal vermogen
Bedrijfsresultaat / totaal vermogen -0,22 0,58
Rentabiliteit reserves en fondsen
Resultaat / reserves en fondsen -0,23 0,59
Rentabiliteit vreemd vermogen
Rentelasten / vreemd vermogen 0,23
Rentedekkingsratio
Saldo winstberekening / rentelasten -22,27 98,20
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1.2 Grafieken

Verloop activa

 

Verloop passiva

Balanstotalen

 

Kostenverdeeltabel

Procentuele toe-/afname

 

Kosten t.o.v. omzet
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Opbrengsten en winst
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1.3 Resultaatvergelijking

 2021 2020
 € % € %
Opbrengsten     
Ontvangen giften en subsidies 193.376 100,00% 174.322 100,00%
 193.376 100,00% 174.322 100,00%
     
Kosten van grond- en hulpstoffen,
uitbesteed werk, e.d.     
Kosten van uitbesteed werk en andere
externe kosten 176.578 91,31% 119.983 68,83%
 -176.578 -91,31% -119.983 -68,83%
     
Brutomarge 16.798 8,69% 54.339 31,17%
     
Overige bedrijfskosten     
Overige kosten 23.648 12,23% 31.026 17,80%
 -23.648 -12,23% -31.026 -17,80%
Financiële baten en lasten     
Kosten van schulden, andere
rentelasten en soortgelijke kosten -322 -0,17% -235 -0,13%
 -322 -0,17% -235 -0,13%
     

Saldo winstberekening -7.172 -3,71% 23.078 13,24%

De staat van baten en lasten over 2021 is afgesloten met een negatief resultaat na belastingen van € 7.172.
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1.4 Resultaatanalyse

Het resultaat over 2021 is ten opzichte van 2020 gedaald met € 30.250. De ontwikkeling van het resultaat over 2021 ten
opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:
 € €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:   
Stijging van:   
Ontvangen giften en subsidies 19.054  
  19.054
   
Daling van:   
Overige kosten 7.378  
  7.378

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:   
Stijging van:   
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten 56.595  
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten 87  
  -56.682

Daling resultaat 30.250
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2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31-12-2021 na resultaatbestemming

Activa 31-12-2021 31-12-2020
 € € € €
     
Liquide middelen  31.684  39.868
     

Totaal activa  31.684  39.868

     

   
Passiva 31-12-2021 31-12-2020
 € € € €

Eigen vermogen     
Overige fiscale reserves 31.684  38.856  
  31.684  38.856

Kortlopende schulden     
Overige kortlopende schulden 0  1.012  
  0  1.012

     

Totaal passiva  31.684  39.868
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2.2 Staat van baten en lasten 2021
 2021 2020
 € € € €
Opbrengsten     
Ontvangen giften en subsidies 193.376  174.322  
  193.376  174.322
     
Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed
werk, e.d.     
Kosten van uitbesteed werk en andere externe
kosten 176.578  119.983  

 -176.578  -119.983
     
Brutomarge  16.798  54.339
     
Overige bedrijfskosten     
Overige kosten 23.648  31.026  
  -23.648  -31.026
Financiële baten en lasten     
Kosten van schulden, andere rentelasten en
soortgelijke kosten -322  -235  
  -322  -235
     

Saldo winstberekening  -7.172  23.078
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2.3 Grondslagen van de jaarrekening

2.3.1 Algemene grondslagen

Algemene grondslagen
Algemeen 
Bij het samenstellen van de jaarrekening is uitgegaan van Richtlijn 650 voor Fondsenwervende instellingen. 
De jaarrekening is samengesteld op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffen de balabshoofd anders 
vermeld, zijn de activa en passiva tegen de nominale waarde opgenomen. De grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten 
op zichte van het voorgaande boekjaar. 

 

Algemene resultaatbepaling
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen 
in de vorm zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reeële waarde, voorzover deze bepaalbaar is. In dat geval 
worden zodaninge baten in de staat en lasten verantwoord. 

Baten
Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde giften en opbrengsten uit 
activiteiten bestemd voor goede doelen, alsmede giften en opbrengsten uit activiteiten bestemd ter financiering van  de 
eigen organisatie ( sponsoring). 

Lasten
Onder de lasten zijn begrepen de direct aan acties toe te rekenen kosten, alsmede de uitvoeringskosten van de eigen 
organisatie. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zijjn betrekking hebben.  

2.3.2 Grondslagen voor de balanswaardering activa

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit  banktegoeden 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.
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 
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2.3.3 Grondslagen voor de balanswaardering passiva

Overige reserves
Het bestuur stelt voor de resultaatbestemming vast en ten lasten van de reserves te brengen.
Vooruitlopend op een besluit van de bestuur vergadering is dit voorstel in de jaarrekening verwerkt.

Vastgesteld in Bestuursvergadering van de Stichting op 31 maart 2022.

Het bestuur ;
Voorzitter G.K. Muteba

Secretaris D.M.M.J. Verhaeghe

Penningmeester A.R. Oleka

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na 
eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Schulden uit hoofde van belastingen naar de winst
De Stichting heeft geen winstoogmerk. 
De Stichting is niet omzetbelastingplichtig alsmede vennootschapsbelastingplichtig.

2.3.4 Grondslagen voor de resultaatbepaling

Ontvangen giften en subsidies
De ontvangen giften en subsidies worden verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde giften en 
subsidies alsmede schenkingen en eventuele sponsoren bestemd voor goede doelen. 

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
De projectkosten zijn de direct op projecten betrekking hebbende kosten, die in het algemmen aan projectactiviteiten 
worden toegerekend en toegewezen kunnen worden aan nhet project, em andere kosten die contratractueel aan de 
opdrachtgever kunnen toegerekend. 
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2.3.5 Algemene toelichtingen

Belangrijkste activiteiten
Activiteiten 
De activiteiten van STICHTING HART en HANDEN IN AKTIE, gevestigd te Leiden, bestaan voornamelijk uit:
- Steunfondsen ( niet op het gebied van welzijnszorg)
De bevordering van de ontwikkeling en integratie van Centraalafrikanen en Europa in het algemeen en in Nederland en 
België in het bijzonder, het organiseren en bevorderen van culturele uitwisselingen tussen Europa en Centraal-Afrika, de 
opvang, begeleiding en het onderhoud van weeskinderen en straatkinderen, de begeleiding van alleenstaande moeders, het 
bevorderen van de ontwikkeling van het platteland en humantaire hulpverlening in het algemeen.

Fiscaal
De Stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beoorgde Instelling (ANBI) onder RISN 
(fiscaalnummer) 8511 78 066. 

Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers zijn gebaseerd op het rapport inzake de jaarrekening 2020 van de Stichting Hart en Handen in 
Aktie d.d. 18 maart 2021 opgesteld door Makhan Administratiekantoor.

Richtlijn "650 Fondsenwervende instellingen"
De jaarrekening 2021 is opgesteld conform Richtlijn "650 Fondsenwervende instellingen" zoals uitgevaardigd door de 
Raad voor de Jaarverslaggeving.  

Werknemers
Gemiddeld werkten er 0,00 werknemers in 2021, in 2020 waren dat er 0,00.
Gedurende het jaar 2021 waren 0,0 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2020: 0,0).

Bezoldiging van topfunctionarissen
Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en ook hebben zij geen bezoldiging ontvangen 
voor de door hen verrichte werkzaamheden. De kosten gemaakt voor projectbezoeken zijn verantwoord onder de 
doelbestedingen ( bestuurskosten).

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die hier vermeld dienen te worden.

2.4 Winstbestemming
De directie stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2021 geheel ten laste van de overige
reserves te brengen.
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2.5 Toelichting balans activa

2.5.1 Liquide middelen
 31-12-2021 31-12-2020
abnamro bestuurrekening nl84 abna 0541.1418.72 7.684 6.868
abnamro bestuur spaarrekening nl50 abna 0595.3462.78 24.000 33.000
 31.684 39.868
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2.6 Toelichting balans passiva

2.6.1 Ondernemingsvermogen

Overige fiscale reserves
 31-12-2021 31-12-2020
continuïteitsreserve 38.856 15.778
toevoegingsresultaat boekjaar -7.172 23.078
 31.684 38.856

2.6.2 Kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden

 

Bedrag
waarvoor

zekerheid is
gesteld

31-12-2021 31-12-2020

nog te betalen kosten 0 0 1.012
 0 0 1.012
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2.7 Toelichting staat van baten en lasten

2.7.1 Opbrengsten

Ontvangen giften en subsidies
 2021 2020
ontvangen giften en subsidies 193.376 174.322
 193.376 174.322

2.7.2 Inkoopkosten en uitbesteed werk

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten
 2021 2020
bouw projecten 175.491 117.729
overige 1.087 2.254
 176.578 119.983

2.7.3 Overige bedrijfskosten

Overige kosten
 2021 2020
bestuurskosten 5.295 2.866
administratiekosten 738 530
extern bureau fondswerving 8.476 8.322
telefoonkosten 102 533
kantoorbenodigdheden 58 81
transportkosten 8.193 17.171
overige 786 1.523
 23.648 31.026

2.7.4 Financiële baten en lasten

Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten
 2021 2020
bankkosten 322 235
 322 235
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Ondertekening jaarrekening
L:eiden , 18 maart 2022 Handtekening
Stichting Het Hart en Handen In Aktie  
G.K. Muteba (voozitter  
Bestuurder (huidig) ..................
  

Leiden , 18 maart 2022 Handtekening
Stichting Het Hart en Handen In Aktie  
D.M.M.J. Verhaeghe (secretaris  
Bestuurder (huidig) ..................
  

Leiden , 18 maart 2022 Handtekening
Stichting Het Hart en Handen in Aktie  
A R. Oleka (penningmeester  
Bestuurder (huidig) ..................
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