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Stichting Mpilo Foundation

T.a.v. het bestuur

Badhuisplein 40

7772 XC  HARDENBERG

Deventer, 28 april 2022

Geacht bestuur,

Inleiding

Algemeen

Bestuurssamenstelling per 31 december 2021

Voorzitter: de heer A. Nijland

Secretaris: de heer G.J. van den Hoek

Penningmeester: de heer A. Broeksema

Hoogachtend,

Visie Accountants en Belastingadviseurs B.V.

W.B. Hulscher

Accountant-Administratieconsulent

De organisatie is als stichting op 30 juli 2018 opgericht en heeft met name als doelstelling:

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

Het (tijdelijk) materieel en immaterieel ondersteunen en adviseren van mensen in situaties van armoede of uitzichtloosheid 

door gebrek aan water, elektriciteit en/of gezondheid ter bevordering van zelfredzaamheid en onafhankelijkheid in Zuid-

Afrikaanse landen, waaronder in ieder geval begrepen Zimbabwe en Zambia.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder dossiernummer 72254750 en is statutair 

gevestigd te Hardenberg.

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: het rapport van  Stichting Mpilo Foundation gevestigd aan de 

Badhuisplein 40 te Hardenberg.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2021 van de door u bestuurde stichting.
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Stichting Mpilo Foundation Stichting Mpilo Foundation

gevestigd te Hardenberg gevestigd te Hardenberg

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur van de stichting

Deventer, 28 april 2022

Visie Accountants en Belastingadviseurs B.V.

W.B. Hulscher

Accountant-Administratieconsulent

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 Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij

hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

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 er dan ook

vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij

vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Accountantsrapport Accountantsrapport

De jaarrekening van Stichting Mpilo Foundation te Hardenberg is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de

daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving opgenomen.

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. 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 Mpilo Foundation. 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.
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Stichting Mpilo Foundation Stichting Mpilo Foundation

gevestigd te Hardenberg gevestigd te Hardenberg

Financiële positie

(in euro's)

31-12-2021 31-12-2020

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar

Liquide middelen 42.152 53.525 

Vorderingen en overlopende activa - 10.286 

Kortlopende schulden en overlopende passiva - (25.000)

Werkkapitaal 42.152 38.811 

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 42.152 38.811 

42.152 38.811 

2021

Afname kortlopende schulden en overlopende passiva 25.000 

Afname vorderingen en overlopende activa (10.286)

Afname liquide middelen (11.373)

3.341 

Accountantsrapport Accountantsrapport

Het werkkapitaal is in 2021 gestegen met € 3.341 ten opzichte van 2020, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:
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Stichting Mpilo Foundation Stichting Mpilo Foundation

gevestigd te Hardenberg gevestigd te Hardenberg

Bespreking van de resultaten

(in euro's)

2021 2020

€
In % van de

baten
€

In % van de

baten

Baten 168.735 100,0 313.836 100,0 

Directe lasten (156.666) (92,8) (292.190) (93,1)

Baten -/- directe lasten 12.069 7,2 21.646 6,9 

Verkoopkosten 8.426 5,0 2.064 0,7 

Algemene kosten 1.210 0,7 213 0,1 

Som der exploitatielasten 9.636 5,7 2.277 0,8 

Exploitatieresultaat 2.433 1,5 19.369 6,1 

Financiële baten en lasten 908 0,5 (1.031) (0,3)

Resultaat 3.341 2,0 18.338 5,8 

2021

Afname baten -/- directe lasten (9.577)

Toename verkoopkosten 6.362 

Toename algemene kosten 997 

Per saldo toename som der exploitatielasten 7.359 

Afname exploitatieresultaat (16.936)

Toename financiële baten en lasten 1.939 

Afname resultaat (14.997)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2021 en 2020 als volgt in euro's en 

procenten van de baten worden weergegeven:

De specificatie van de afname van het resultaat van € 14.997, ten opzichte van 2020, is als volgt:

Accountantsrapport Accountantsrapport

Stichting Mpilo Foundation   jaarrekening 2021   pagina 6 van 14



 

Stichting Mpilo Foundation

gevestigd te Hardenberg

ACTIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2021 31 december 2020

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 1

Overlopende activa - 10.286 

- 10.286 

Liquide middelen 2 42.152 53.525 

42.152 63.811 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Balans per 31 december 2021
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Stichting Mpilo Foundation

gevestigd te Hardenberg

PASSIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2021 31 december 2020

Eigen vermogen 3

Stichtingskapitaal 42.152 38.811 

42.152 38.811 

4

Overlopende passiva - 25.000 

- 25.000 

42.152 63.811 

Balans per 31 december 2021

Kortlopende schulden en overlopende 

passiva
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Stichting Mpilo Foundation Stichting Mpilo Foundation

gevestigd te Hardenberg gevestigd te Hardenberg

(in euro's)

Toelichting 2021 2020

Baten 5 168.735 313.836 

Directe lasten 6 (156.666) (292.190)

Baten -/- directe lasten 12.069 21.646 

Overige bedrijfskosten: 7

Verkoopkosten 8.426 2.064 

Algemene kosten 1.210 213 

Som der exploitatielasten 9.636 2.277 

Exploitatieresultaat 2.433 19.369 

Rentelasten en soortgelijke kosten (256) (262)

Overige financiële lasten 1.164 (769)

Financiële baten en lasten 8 908 (1.031)

Resultaat 3.341 18.338 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Staat van baten en lasten 2021 Staat van baten en lasten 2021
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Stichting Mpilo Foundation Stichting Mpilo Foundation

gevestigd te Hardenberg gevestigd te Hardenberg

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting Mpilo Foundation

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Hardenberg

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

72254750

Activiteiten

Vestigingsadres

Badhuisplein 40

7772 XC Hardenberg

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Valuta-omrekeninggrondslagen

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

jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Vergelijking met voorgaand jaar

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

voorgaande jaar.

De posten in de jaarrekening van de vennootschap worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische

omgeving waarin de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is

opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de vennootschap.

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum.

Algemene toelichting en grondslagen voor 

financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen voor 

financiële verslaggeving

De organisatie heeft als SBI-code 88999 en verricht met name activiteiten op het gebied van:

Het (tijdelijk) materieel en immaterieel ondersteunen en adviseren van mensen in situaties van armoede of uitzichtloosheid

door gebrek aan water, elektriciteit en/of gezondheid ter bevordering van zelfredzaamheid en onafhankelijkheid in Zuid-

Afrikaanse landen, waaronder in ieder geval begrepen Zimbabwe en Zambia.
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Stichting Mpilo Foundation Stichting Mpilo Foundation

gevestigd te Hardenberg gevestigd te Hardenberg

Algemene toelichting en grondslagen voor 

financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen voor 

financiële verslaggeving

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Baten

Directe lasten

Overige bedrijfskosten

Rentelasten en soortgelijke kosten

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

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.

Onder directe lasten wordt verstaan de aan de baten direct toe te rekenen kosten.

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

worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats

tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt

verwezen naar de toelichting.

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.

Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen en diensten.

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.

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.

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Rentelasten en soortgelijke kosten 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. 

Stichting Mpilo Foundation   jaarrekening 2021   pagina 11 van 14



 

Stichting Mpilo Foundation Stichting Mpilo Foundation

gevestigd te Hardenberg gevestigd te Hardenberg

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

1) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa 31-12-2021 31-12-2020

Overlopende activa - - - 10.286 

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Te ontvangen donaties - 10.286 

2) Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 34.863 28.172 

Rabobank, rekening vreemde valuta 7.289 25.353 

42.152 53.525 

PASSIVA

3) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen 31-12-2021 31-12-2020

Stichtingskapitaal 42.152 38.811 

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Beginkapitaal op 

01-01-2021

Opnames minus 

stortingen 2021

Beginkapitaal op 

01-01-2021

Opnames minus 

stortingen 2021

Resultaat over 

de periode 2021

Eindkapitaal op 

31-12-2021

Stichting Mpilo Foundation 38.811 - 38.811 - 3.341 42.152 

4) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2021 31-12-2020

Overlopende passiva - 25.000 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Reservering project Hurungwe 2021 - 25.000 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans
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Stichting Mpilo Foundation Stichting Mpilo Foundation

gevestigd te Hardenberg gevestigd te Hardenberg

(in euro's)

2021 2020    

5) Baten

Donaties 168.735 313.836 

6) Directe lasten

Projectuitgaven 156.666 292.190 

7) Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten 8.426 2.064 

Algemene kosten 1.210 213 

9.636 2.277 

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten

Verkoopkosten

Website en promoties 1.515 1.435 

Representatiekosten 110 - 

Reis-en verblijfkosten 6.801 629 

8.426 2.064 

Algemene kosten

Contributies en abonnementen 78 70 

Drukwerk - 21 

Kantoorbenodigdheden 1.060 30 

Automatisering 72 92 

1.210 213 

8) Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten (256) (262)

Overige financiële lasten 1.164 (769)

Per saldo een baat / last 908 (1.031)

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten bank 256 262 

Overige financiële lasten

Koersverschillen (1.164) 769 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten
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Stichting Mpilo Foundation Stichting Mpilo Foundation

gevestigd te Hardenberg gevestigd te Hardenberg

(in euro's)

2021 2020

Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten

A. Nijland, voorzitter                              G.J. van den Hoek, secretaris

A. Broeksema, penningmeester

Hardenberg, 28 april 2022
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