
Makhan Administratiekantoor
Tiberstroom 36
2721 CN Zoetermeer
Telefoonnummer : 079 361 38 33
Mobielnummer : 06 55 725 938

Emailadres : emakhanlal@hetnet.nl 

 

 
Aan het bestuur van
Stichting Het Hart en Handen in Aktie
van 's-Gravensandestraat 49
2321 ER Leiden
 

Jaarrekening 2020

  
  
Relatiebeheerder: Ghemradj Makhanlal h/o Makhan Administratiekantoor
Datum opmaken: 18 maart 2021



 

 

Stichting Het Hart en Handen in Aktie
van 's-Gravensandestraat 49
2321 ER Leiden 
 

 

 

 

ZOETERMEER, 18 maart 2021

 

Geacht bestuur,

Hierbij het verslag van de werkzaamheden over boekjaar 2020 van uw  stichting. In dit rapport zijn de balans per 31 december
2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij de jaarrekening 2020.

Opdracht

De in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Het 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 Het Hart en Handen in Aktie heeft de volgende handelsnamen: Stichting Het 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 2020 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 18-03-2021.

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.
 
 31-12-2020 31-12-2019
Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen 0,97 1,00
Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen 38,40 0,00
Verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen 0,03 0,00

 
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.
 
 31-12-2020 31-12-2019
Quick ratio
Vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden 39,40 0,00
Current ratio
Vlottende activa / kortlopende schulden 39,40 0,00
Acid-test ratio
Effecten + liquide middelen / kortlopende schulden 39,40 0,00
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Omzet en rentabiliteit
De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.
 
 2020 2019
Omzetontwikkeling
Indexcijfer (2019 = 100%) 115,09 100,00
Brutowinstmarge
Brutomarge / ontvangen giften en subsidies 0,31 0,16
Nettowinstmarge
Resultaat / ontvangen giften en subsidies 0,13 0,02
Rentabiliteit totaal vermogen
Bedrijfsresultaat / totaal vermogen 0,58 0,16
Rentabiliteit eigen vermogen
Resultaat / eigen vermogen 0,59 0,15
Rentabiliteit vreemd vermogen
Rentelasten / vreemd vermogen 0,23
Rentedekkingsratio
Saldo winstberekening / rentelasten 98,20 14,10
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1.2 Grafieken

Verloop activa

 

Verloop passiva

Balanstotalen

 

Ratio's

Kostenverdeeltabel

 

Procentuele toe-/afname
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Kosten t.o.v. omzet

 

Opbrengsten en winst

pagina: 4
KvK-nummer: 54128137

Jaarrekening 2020 van Stichting Het Hart en Handen in Aktie Datum vastgesteld: 18-03-2021



1.3 Resultaatvergelijking

 2020 2019
 € % € %
Opbrengsten     
Ontvangen giften en subsidies 174.322 100,00% 151.462 100,00%
 174.322 100,00% 151.462 100,00%
     
Kosten van grond- en hulpstoffen,
uitbesteed werk, e.d.     
Kosten van uitbesteed werk en andere
externe kosten 119.983 68,83% 127.299 84,05%
 -119.983 -68,83% -127.299 -84,05%
     
Brutomarge 54.339 31,17% 24.163 15,95%
     
Overige bedrijfskosten     
Overige kosten 31.026 17,80% 21.566 14,24%
 -31.026 -17,80% -21.566 -14,24%
Financiële baten en lasten     
Kosten van schulden, andere
rentelasten en soortgelijke kosten -235 -0,13% -172 -0,11%
 -235 -0,13% -172 -0,11%
     

Saldo winstberekening 23.078 13,24% 2.425 1,60%

De staat van baten en lasten over 2020 is afgesloten met een positief resultaat na belastingen van € 23.078.
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1.4 Resultaatanalyse

Het resultaat over 2020 is ten opzichte van 2019 gestegen met € 20.653. De ontwikkeling van het resultaat over 2020 ten
opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:
 € €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:   
Stijging van:   
Ontvangen giften en subsidies 22.860  
  22.860
   
Daling van:   
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten 7.316  
  7.316

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:   
Stijging van:   
Overige kosten 9.460  
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten 63  
  -9.523

Stijging resultaat 20.653

pagina: 6
KvK-nummer: 54128137

Jaarrekening 2020 van Stichting Het Hart en Handen in Aktie Datum vastgesteld: 18-03-2021



€ €

€ €

2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31-12-2020 na resultaatbestemming

Activa 31-12-2020 31-12-2019
     
Liquide middelen  39.868  15.778
     

Totaal activa  39.868  15.778

     

   
Passiva 31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen     
Overige fiscale reserves 38.856  15.778  
  38.856  15.778

Kortlopende schulden     
Overige kortlopende schulden 1.012  0  
  1.012  0

     

Totaal passiva  39.868  15.778
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2.2 staat van baten en lasten
 2020 2019
Opbrengsten     
Ontvangen giften en subsidies 174.322  151.462  
  174.322  151.462
     
Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed
werk, e.d.     
Kosten van uitbesteed werk en andere externe
kosten 119.983  127.299  

 -119.983  -127.299
     
Brutomarge  54.339  24.163
     
Overige bedrijfskosten     
Overige kosten 31.026  21.566  
  -31.026  -21.566
Financiële baten en lasten     
Kosten van schulden, andere rentelasten en
soortgelijke kosten -235  -172  
  -235  -172
     

Saldo winstberekening  23.078  2.425
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2.3 Grondslagen van de jaarrekening

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemene resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere 
lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

 
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING ACTIVA

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden, wissels, cheques en deposito's 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.

 
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING PASSIVA

Overige reserves
Het bestuur stelt voor om het netto-resultaat 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  18 maart 2021 . 

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
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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. 

Omzetverantwoording
Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde 
van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Projectopbrengsten en projectkosten
Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de 
projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst- en verliesrekening naar rato van de 
verrichte prestaties per balansdatum (de 'Percentage of Completion'-methode, ofwel de PoC-methode).
De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in 
verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, 
dan worden de opbrengsten als netto-omzet verwerkt in de winst- en verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte 
projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in de winst- en 
verliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, 
vindt opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de 
contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen 
indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. 
Projectkosten zijn de direct op het project betrekking hebbende kosten, die in het algemeen aan projectactiviteiten worden 
toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het project, en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever 
kunnen worden toegerekend.
Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden de 
verwachte verliezen onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de kostprijs van 
de omzet.
De voorziening voor het verlies maakt deel uit van de post onderhanden projecten..
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ALGEMENE TOELICHTINGEN

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting Het 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. 

Werknemers
Gemiddeld werkten er 0,00 werknemers in 2020, in 2019 waren dat er 0,00.
Gedurende het jaar 2020 waren 0 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2019: 0).

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als 
financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de 
behandeling per balanspost.

Financiële derivaten worden bij eerste verwerking tegen reële waarde opgenomen en vervolgens per balansdatum tegen de 
reële waarde geherwaardeerd.

De winst of het verlies uit de herwaardering naar reële waarde per balansdatum wordt onmiddellijk in de winst-en-
verliesrekening verwerkt. Indien financiële derivaten echter voor hedge accounting in aanmerking komen en hedge 
accounting wordt toegepast is de verwerking van deze winst of verlies afhankelijk van de aard van de afdekking.

2.4 Winstbestemming
Het bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2020 geheel ten gunste van de overige
reserves te brengen.
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2.5 Toelichting balans activa

2.5.1 Liquide middelen
Omschrijving 31-12-2020 31-12-2019
abnamro bestuurrekening nl84 abna 0541.1418.72 6.868 778
abnamro bestuur spaarrekening nl50 abna 0595.3462.78 33.000 15.000
 39.868 15.778
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2.6 Toelichting balans passiva

2.6.1 Ondernemingsvermogen

Overige fiscale reserves
Omschrijving 31-12-2020 31-12-2019
vereningsreserve 15.778 13.353
toevoegingsresultaat boekjaar 23.078 2.425
 38.856 15.778

2.6.2 Kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden

Omschrijving

Bedrag
waarvoor

zekerheid is
gesteld

31-12-2020 31-12-2019

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

2.7.1 Opbrengsten

Netto-omzet 2020 2019
ontvangen giften en subsidies 174.322 151.462
 174.322 151.462

2.7.2 Inkoopkosten en uitbesteed werk

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten 2020 2019
bouw projecten 117.729 78.849
overige 2.254 48.450
 119.983 127.299

2.7.3 Overige bedrijfskosten

Overige kosten 2020 2019
bestuurskosten 2.866 6.987
administratiekosten 530 450
extern bureau fondswerving 8.322 3.679
telefoonkosten 533 585
kantoorbenodigdheden 81 632
transportkosten 17.171 7.417
overige 1.523 1.816
 31.026 21.566

2.7.4 Financiële baten en lasten

Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten 2020 2019
bankkosten 235 172
 235 172
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2.8 Overige toelichtingen

Oprichting
De Stichting is bij notariële akte opgericht op 15 december 2011.

KvK
De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer : 54128137

Fiscaal
De Stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder RSIN ( fiscaal
nummer ) 8511 78 066

Ondertekening jaarrekening
Brussel , 18 maart 2021 Handtekening
Stichting Het Hart en Handen In Aktie  
G.K. Muteba (voozitter  
Bestuurder (huidig) ..................
  

Brussel , 18 maart 2021 Handtekening
Stichting Het Hart en Handen In Aktie  
D.M.M.J. Verhaeghe (secretaris  
Bestuurder (huidig) ..................
  

Brussel , 18 maart 2021 Handtekening
Stichting Het Hart en Handen in Aktie  
A R. Oleka (penningmeester  
Bestuurder (huidig) ..................
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3 Overige gegevens

3.1 Wettelijke vrijstelling
Gelet op de omvangcriteria vermeld in artikel 2:396 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot het laten
instellen van de in artikel 2:393, lid 1 BW bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening.
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