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1.  RAPPORT



               Stichting Mbenyokono

               T.a.v. het bestuur

               Billitonkade 76

               3531TK  UTRECHT

Referentie: 57219JB20                Houten, 9 maart 2021

Betreft:      jaarrekening 2020

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers

van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u

verstrekte gegevens.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een

oordeel te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening over 2020 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Stichting Mbenyokono te Terheijden, gemeente Drimmelen is door ons samengesteld

op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en 

de winst- en verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder

andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare

grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het

beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Mbenyokono.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan. 
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Hoogachtend,

Hiele, Beyer & Van Zijp, Accountants en belastingadviseurs

J. Beyer

Accountant-Administratieconsulent

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen

wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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Stichting Mbenyokono te Utrecht

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Netto-omzet 51.092 100,0% 58.541 100,0%

Inkoopwaarde van de omzet 49.547 97,0% 54.734 93,5%

Bruto bedrijfsresultaat 1.545 3,0% 3.807 6,5%

Kantoorkosten 1.093 2,1% 591 1,0%

Algemene kosten 1.403 2,8% 1.232 2,1%

Som der kosten 2.496 4,9% 1.823 3,1%

Bedrijfsresultaat -951 -1,9% 1.984 3,4%

Rentelasten en soortgelijke kosten -190 -0,4% -157 -0,3%

Som der financiële baten en lasten -190 -0,4% -157 -0,3%

Resultaat -1.141 -2,3% 1.827 3,1%

Blijkens de akte d.d. 4 maart 2015 werd Stichting Mbenyokono per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62859724.

De doelstelling van Stichting Mbenyokono wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

het (doen) ondersteunen van particuliere initiatieven in West-Afrika om duurzaam sociaal-economische

ontwikkeling van de landen te bevorderen.

2020 2019

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

De directie wordt gevoerd door: het bestuur
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Stichting Mbenyokono te Utrecht

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Daling van:
Inkoopwaarde van de omzet 5.187

5.187

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
Omzet 7.449

Stijging van:
Kantoorkosten 502

Algemene kosten 171

Rentelasten en soortgelijke kosten 33

8.155

Daling resultaat 2.968

Het resultaat 2020 is ten opzichte van 2019 gedaald met € 2.968. De ontwikkeling van het resultaat 2020

ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:

 Pagina 6



Stichting Mbenyokono te Utrecht

1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 3.030 30

Liquide middelen 25.245 28.746

Totaal vlottende activa 28.275 28.776

Af: kortlopende schulden 1.304 664

Werkkapitaal 26.971 28.112

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 26.971 28.112

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 26.971 28.112

26.971 28.112

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,

welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 201931 december 2020

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019

gedaald met € 1.141.

 Pagina 7



2.  JAARREKENING



Stichting Mbenyokono te Utrecht

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 
Overlopende activa 3.030 30

3.030 30

Liquide middelen 25.245 28.746

Totaal activazijde 28.275 28.776

31 december 2020 31 december 2019

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 9 maart 2021
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Stichting Mbenyokono te Utrecht

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Overige reserves 26.971 28.112

26.971 28.112

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 54 164

Overlopende passiva 1.250 500

1.304 664

Totaal passivazijde 28.275 28.776

31 december 2020 31 december 2019

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 9 maart 2021
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Stichting Mbenyokono te Utrecht

2.2  Winst- en verliesrekening over 2020

€ € € €

Netto-omzet 51.092 58.541

Inkoopwaarde van de omzet 49.547 54.734

Bruto bedrijfsresultaat 1.545 3.807

Kantoorkosten 1.093 591

Algemene kosten 1.403 1.232

Som der kosten 2.496 1.823

Bedrijfsresultaat -951 1.984

Rentelasten en soortgelijke kosten -190 -157

Som der financiële baten en lasten -190 -157

Resultaat -1.141 1.827

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 9 maart 2021

2020 2019
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Stichting Mbenyokono te Utrecht

2.3  Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -951 1.984

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen -3.000 -

Kortlopende schulden (excl. schulden 

aan kredietinstellingen) 640 109

-2.360 109

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -3.311 2.093

Rentelasten en soortgelijke kosten -190 -157

-190 -157

Kasstroom uit operationele activiteiten -3.501 1.936

Mutatie geldmiddelen -3.501 1.936

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 28.746 26.810

Mutatie geldmiddelen -3.501 1.936

Stand per 31 december 25.245 28.746

2020 2019

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 9 maart 2021
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Stichting Mbenyokono te Utrecht

2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Bijzondere posten

De activiteiten van Stichting Mbenyokono, statutair gevestigd te Terheijden, gemeente Drimmelen, bestaan

voornamelijk uit:

- het (doen) ondersteunen van particuliere initiatieven in West-Afrika om duurzame sociaal economische

ontwikkeling van de landen te bevorderen; 

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Billitonkade 76 te Utrecht.

Stichting Mbenyokono, statutair gevestigd te Terheijden, gemeente Drimmelen is ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62859724.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Stichting Mbenyokono zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de

kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing,

zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting

zijn in de toelichting van balansposten verantwoord.

De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat

betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het

gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en

de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad

voor de jaarverslaggeving. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het

resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid

apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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Stichting Mbenyokono te Utrecht

2.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Donaties en giften

Kosten 

Bijzondere posten

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op

de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden 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.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.

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.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

afdekkingsinstrument.

Deze post betreft de in het jaar ontvangen donaties en giften bestemd ter besteding aan de doelstelling

van de stichting.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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Stichting Mbenyokono te Utrecht

2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Vorderingen

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 3.030 30

Liquide middelen

Triodos Bank Zakelijke Rekening 25.244 28.745

Triodos Bank Spaarrekening 1 1

25.245 28.746
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Stichting Mbenyokono te Utrecht

2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2020 2019

€ €

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 28.112 26.285

Uit voorstel resultaatbestemming -1.141 1.827

Stand per 31 december 26.971 28.112

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 54 164

Overlopende passiva

Reservering accountant 1.250 500
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Stichting Mbenyokono te Utrecht

2.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

Netto-omzet

Donaties los 36.593 37.306

Donaties op rekening 14.499 18.735

Fondsen - 2.500

51.092 58.541

Inkoopwaarde van de omzet

Kosten vervoer containers 48.476 53.825

Kosten fondsenwerving - 539

Overige directe kosten 1.071 370

49.547 54.734

Kantoorkosten

Internetkosten 597 561

Websitebeheer 466 -

Contributies en abonnementen 30 30

1.093 591

Algemene kosten

Administratiekosten 1.403 1.232

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 190 157

Utrecht, 

Stichting Mbenyokono

De netto-omzet over 2020 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 12,7% gedaald.
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