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Stichting Happy Hippo te Breda

1.1  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Activiteitenverslag 2012

 

- M.C. Oostrom - Huibers, voorzitter;

- J. Blom, penningmeester;

- S. van Essen - Melzer, secretaris.

Blijkens de akte d.d. 23 januari 2012 werd de Stichting Happy Hippo per genoemde datum opgericht.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder dossiernummer 54536146.

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

1, De Stichting heeft ten doel het ontwikkelen en distribueren in samenwerking met Stichting

Voedselbank Breda, van verjaardagsboxen met daarin de benodigdheden om kinderen een

feestelijke verjaardag te bieden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door gebruik te maken van alle haar dienstig

voorkomende en wettelijke toegestane middelen.

3. De Stichting heeft geen winstoogmerk en richt zich op het algemeen nut.

Het bestuur wordt gevoerd door:

Begin 2012 is werkelijk gestart met de Stichting. Voor het startkapitaal zijn vooral donaties gevraagd 

aan relaties, vrienden en familie. In de maanden die volgden, zijn de voorbereidingen getroffen en 

afspraken gemaakt met de Voedselbank om de samenwerking te optimaliseren. In juni 2012 zijn

de eerste inkopen gedaan voor de eerste verjaardag boxen. Dit waren in totaal 68 dozen voor 

de maanden juli, augustus, september en oktober. In juni zijn deze dozen gemaakt, ingepakt en

afgeleverd bij de Voedselbank. Na de zomer is enorm veel publiciteit in de media gezocht en gekregen. 

Dit heeft veel los gemaakt, waardoor veel mensen bereid waren in actie te komen ten goede van 

de Stichting. Van september tot aan december 2012 zijn daardoor veel presentaties geven.

In september moesten er weer inkopen worden gedaan voor de boxen van november en 

december 2012 alsook voor de boxen voor januari 2013.  Dit waren er circa 40. 

We hebben in 2012 veel evenementen gehad zoals fancy-fairs en beurzen waar geld werd ingezameld. 

In november zijn we gestart met een maatschappelijk stageproject dat zal lopen tot schooljaar 2013. 

Per 23 januari 2012 wordt de Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI onder 

nummer  8513 42 206.
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Stichting Happy Hippo te Breda

1.2  Financiële positie

€ €

Op korte termijn beschikbaar:

Liquide middelen 9.538

Totaal vlottende activa 9.538

Af: kortlopende schulden 1.405

Werkkapitaal 8.133

Vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 544

544

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 8.677

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 7.760

Langlopende schulden 917
8.677

 

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 2012
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Stichting Happy Hippo te Breda

2.1  Balans per 31 december 2012
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € €

Vaste activa

Materiële vaste activa [1]

Inventaris 544

544

Vlottende activa

Liquide middelen [2] 9.538

Totaal activazijde 10.082

Breda, 

Stichting Happy Hippo

M.C. Oostrom - Huibers J. Blom

S. van Essen - Melzer

31 december 2012

 

 - 6 -



Stichting Happy Hippo te Breda

2.1  Balans per 31 december 2012
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € €

Stichtingsvermogen

Overige reserves [3] 7.760

7.760

Langlopende schulden

Leningen o/g [4] 917

917

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen [5] 1.375

Overlopende passiva [6] 30

1.405

Totaal passivazijde 10.082

Breda, 

Stichting Happy Hippo

M.C. Oostrom - Huibers J. Blom

S. van Essen - Melzer

 

 

31 december 2012
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Stichting Happy Hippo te Breda

2.2  Staat van baten en lasten over 2012

€ €

Ontvangen giften [7] 11.412

Afschrijvingen materiële vaste activa [8] 5

Inkoopwaarde verjaardagboxen [9] 2.654

Verkoopkosten [10] 260

Kantoorkosten [11] 631

Som der lasten 3.550

 7.862

Rentelasten en soortgelijke kosten [12] -102

Som der financiële baten en lasten -102

Resultaat 7.760

 

2012
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Stichting Happy Hippo te Breda

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Activiteiten

Valuta

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Materiële vaste activa

Inventaris 20 %

Liquide middelen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Afschrijvingspercentages:

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden 

omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode 

worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden 

opgenomen in de winst- en verliesrekening.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 

verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

De activiteiten worden feitelijk uitgevoerd aan de Ulvenhoutselaan 35 te Breda.

De activiteiten van Stichting Happy Hippo, statutair gevestigd te Breda, bestaan voornamelijk uit:

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen 

voor financiële verslaglegging. De waarderingen in de jaarrekening zijn gebaseerd op fiscale 

grondslagen, met toepassing van artikel 2:396 lid 6 BW.

Het ontwikkelen en distribueren, in samenwerking met Stichting Voedselbank Breda, van 

verjaardagsboxen met daarin de benodigdheden om kinderen een feestelijke verjaardag te bieden.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd 

met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 

afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis 

van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een 

eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen 

wordt niet afgeschreven.

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte van de 

leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, 

voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 

vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 

kredietinstellingen en kasmiddelen.
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Stichting Happy Hippo te Breda

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Lasten

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

 

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van 

de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn 

begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn 

gebracht op investeringen.

Het saldo (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 van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële 

waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten 

verantwoord. 

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

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

hebben.
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Stichting Happy Hippo te Breda

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

 Inventaris Totaal 2012

€ €

Investeringen 549 549

Afschrijvingen -5 -5

Mutaties 2012 544 544

Aanschafwaarde 549 549

Cumulatieve afschrijvingen -5 -5

Boekwaarde per 31 december 544 544

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2012

€

Liquide middelen  [2]

Rekening-courant bank 9.538
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Stichting Happy Hippo te Breda

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

Stichtingsvermogen

2012

€

Stichtingsvermogen  [3]

Stand per 23 januari -

Uit voorstel resultaatbestemming 7.760

Stand per 31 december 7.760

LANGLOPENDE SCHULDEN

31-12-2012

€

Leningen o/g  [4]

Lening P.J. Oostrom 917

2012

€

Financiering
Hoofdsom 2.750

Aflossingen in het boekjaar -458

Stand per 31 december 2.292

Aflossingsverplichting komend boekjaar -1.375

Langlopend deel per 31 december 917

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2012

€

Aflossingverplichtingen komend boekjaar  [5]

Lening o/g P.J. Oostrom 1.375

Overlopende passiva  [6]

Bankrente en -kosten 30

 

Deze financiering is verstrekt ter financiering van de opstart van de Stichting. Er is geen rente verschuldigd 

over de lening. De aflossing bedraagt € 114,58 per maand, voor het eerst in september 2012. De looptijd 

bedraagt 2 jaar. Er zijn geen zekerheden gesteld.

Het deel van de schulden aan kredietinstellingen met een looptijd van langer dan 5 jaar bedraagt € nihil.
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Stichting Happy Hippo te Breda

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2012

€

Baten  [7]

Ontvangen giften 11.412

Afschrijvingen materiële vaste activa  [8]

Inventaris 5

Inkoopwaarde  [9]

Inkoopwaarde verjaardagboxen 2.654

Verkoopkosten  [10]

Representatiekosten 260

Kantoorkosten  [11]

Kantoorbenodigdheden 348

Drukwerk 259

Contributies en abonnementen 24
631

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  [12]

Bankrente en -kosten 102
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