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Schipper Accountants B.V.  
Rat Verleghstraat 3  
4815 NZ  BREDA 
Postbus 9624  
4801 LS  BREDA 
www.SchipperAccountants.nl  
Tel 076 30 36 500 
Fax      076 52 01 606   
KvK 22058060   
Btw NL814685262B01  

Al onze dienstverlening is onderworpen aan onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank in Middelburg onder 
nummer 3/2013. De algemene voorwaarden liggen ter inzage en kunnen worden geraadpleegd op onze website www.SchipperAccountants.nl  
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Stichting Happy Hippo
Ter attentie van het bestuur
Ulvenhoutselaan 35
4835 MA  Breda

Behandeld door Ref.nr. Datum

H.G.A. Jacobs AA 50005065 24 juni 2022

Betreft:    Jaarstukken 2021

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het financieel verslag over het boekjaar 2021 van Stichting Happy Hippo te Breda.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van Stichting Happy Hippo te Breda 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.

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 door u gekozen grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, zoals
opgenomen in de toelichting van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied
van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

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 Happy Hippo. 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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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 van 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.
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Algemeen

Oprichting stichting

Blijkens de overeenkomst d.d 23 januari 2012, verleden door notaris mr. Frederik Donald Eduard Sulzer
werd stichting Happy Hippo per genoemde datum opgericht. De stichting wordt aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Activiteitenverslag 2021

De activiteiten van de onderneming bestaan voornamelijk uit het samenstellen van Happy Hippo
verjaardagsboxen voor de kinderen van de Voedselbank Breda. Daarnaast helpt de stichting nog veel
meer kinderen in Breda door de Dreamy Dolphin tassen en Busy Bee boxen. Met de Dreamy Dolphin
tassen hoopt de stichting kinderen te kunnen helpen die samen met hun (meestal) moeder te maken
hebben gehad met huiselijk geweld en plotseling hun huis hebben moeten verlaten.  De Dreamy
Dolphin tassen gaan naar bewoners van de Safegroup in Breda en bewoners van Sterk Huis in Goirle.  

Met de Busy Bee box helpt de stichting kinderen van de voedselbank die voor het eerst naar de
middelbare school gaan. Zij ontvangen een box/tas met schoolartikelen die nodig zijn voor de brugklas.
In 2021 heeft Happy Hippo 412 Happy Hippo verjaardagpakketten gemaakt voor de voedselbank. Dit
aantal bestaat uit 280 dozen voor kinderen van 1 tot en met 12 én 132 tassen voor kinderen van 13 tot
en met 16. Ook zijn er in 2021 15 Busy Bee Brugklas boxen uitgedeeld. Voor de Safegoup Breda zijn er in
2021 58 Dreamy Dolphin tassen gemaakt. Deze zijn weer onder te verdelen in 18 tassen voor Sterk Huis
en 50 tassen voor de Safe Group. 

Sinds augustus 2021 heeft de stichting, naast het bank rekening nummer op de website van Happy
Hippo, ook een Mollie doneer knop. Zo is het nog eenvoudiger voor mensen en bedrijven die financieel
de stichting willen steunen om geld te doneren.   

In normale (niet corona) jaren geven vaste vrijwilligers en het bestuur, naast het inpakken van alle
pakketten, lezingen op (basis)scholen. Ook organiseert de stichting creadagen. Dit zijn dagen,
georganiseerd en gefaciliteerd door de stichting, waarop vrijwilligers samen komen om stoffen
vlaggenlijnen voor in de Happy Hippo verjaardagsdozen te maken, knuffels te haken en dekens te haken
of breien voor in de Dreamy Dolphin tassen. Helaas zijn, op het inpakken van de pakketten in kleine
groepjes na, bijna alle activiteiten niet doorgegaan in 2021 door corona. Met behulp van een donatie
van de Rabobank heeft de stichting in 2021 DIY tassen met stof en naai instructie kunnen samenstellen
zodat de vrijwilligers, coronaproof, zelf thuis aan de slag konden met het maken van stoffen
vlaggenlijnen. Deze actie was een groot succes. 

De stichting maakt twee keer per jaar een digitale nieuwsbrief waarin alle activiteiten uitgebreid
worden beschreven. Deze nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website van de stichting. 

Bestuur

Het statutaire bestuur is als volgt samengesteld:
- Mw. M.C. Oostrom-Huibers, voorzitter. 
- Mw. S.J. Hardeman, penningmeester.
- Mw. I.M.C. Stoof-van den Berg, secretaris.
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Exploitatierekening 

Bespreking van de resultaten

2021 2020 Mutatie
€ % € % €

Baten 20.426 100,0 16.731 100,0 3.695
Direct toewijsbare lasten -8.919 -43,7 -18.141 -108,4 9.222

Som der opbrengsten (A) 11.507 56,3 -1.410 -8,4 12.917

Afschrijvingen op materiële vaste
activa 393 1,9 393 2,3 -
Huisvestingskosten 1.611 7,9 1.867 11,2 -256
Verkoopkosten 829 4,1 156 0,9 673
Kantoorkosten 820 4,0 186 1,1 634
Algemene kosten 559 2,7 411 2,5 148

Som der bedrijfslasten (B) 4.212 20,6 3.013 18,0 1.199

Bedrijfsresultaat (A-B) 7.295 35,7 -4.423 -26,4 11.718

Som der financiële baten en lasten -256 -1,3 -195 -1,2 -61

Totaal van resultaat 7.039 34,4 -4.618 -27,6 11.657

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn gaarne bereid u nadere
inlichtingen te verstrekken.

Met vriendelijke groet,
Schipper Accountants B.V.

H.G.A. Jacobs AA
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Balans per 31 december 2021 

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Activa
Vaste activa

Materiële vaste activa 1 
Inventaris 714 1.107

Vlottende activa

Voorraden 2 14.150 8.700

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

3 
348 347

Liquide middelen 4 54.501 52.520

Totaal 69.713 62.674

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 24 juni 2022
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31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Passiva

Stichtingsvermogen 5 

Stichtingsvermogen 69.713 62.674

Totaal 69.713 62.674

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 24 juni 2022
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Staat van baten en lasten  over 2021 

2021 2020
€ € € €

Baten 6 20.426 16.731

Direct toewijsbare lasten 7 -8.919 -18.141

Som der opbrengsten 11.507 -1.410

Afschrijvingen op materiële vaste activa 8 393 393
Huisvestingskosten 9 1.611 1.867
Verkoopkosten 10 829 156
Kantoorkosten 11 820 186
Algemene kosten 12 559 411

Som der bedrijfslasten 4.212 3.013

Bedrijfsresultaat 7.295 -4.423

Som der financiële baten en lasten 13 -256 -195

Totaal van resultaat 7.039 -4.618

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 24 juni 2022
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de onderneming

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Happy Hippo is feitelijk gevestigd op Ulvenhoutselaan 35, 4835 MA te Breda en is ingeschreven
bij het handelsregister onder nummer 54536146.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de onderneming

Stichting Happy Hippo heeft als hoofddoel het samenstellen van Happy Hippo verjaardagsboxen voor de
kinderen van de Voedselbank Breda. Daarnaast helpt de stichting nog veel meer kinderen in Breda door
de Dreamy Dolphin tassen en Busy Bee boxen. Met de Dreamy Dolphin tassen hoopt de stichting
kinderen te kunnen helpen die samen met hun (meestal) moeder te maken hebben gehad met huiselijk
geweld en plotseling hun huis hebben moeten verlaten.  De Dreamy Dolphin tassen gaan naar bewoners
van de Safegroup in Breda en bewoners van Sterk Huis in Goirle.  

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Happy Hippo 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.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 24 juni 2022
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Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan.
In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende
instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de
balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de Niet in
de balans opgenomen rechten en verplichtingen.
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost. De vennootschap maakt geen gebruik van derivaten.

Grondslagen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, 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, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.  

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. 

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen. 

De bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Omzetverantwoording

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.
De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen
wordt niet afgeschreven.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 24 juni 2022
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Overige bedrijfskosten

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

Financiële baten en lasten

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.

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de
winst-en-verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt
toegepast.

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten,
worden verantwoord zodra Stichting Happy Hippo het recht hierop heeft verkregen.

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden
verwerkt in de staat van baten en lasten .

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 24 juni 2022
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

Inventaris
€

Stand per 1 januari 2021
Aanschafwaarde 1.107

Boekwaarde per 1 januari 2021 1.107

Mutaties 

Afschrijvingen -393

Saldo mutaties -393

Stand per 31 december 2021
Aanschafwaarde 714

Boekwaarde per
31 december 2021 714

Vlottende activa

31-12-2021 31-12-2020
€ €

2  Voorraden

Gereed product en handelsgoederen 14.150 8.700

Vorderingen

3  Overige vorderingen en overlopende activa

Waarborgsommen 348 347

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 24 juni 2022
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

4  Liquide middelen

Rabobank zakelijke rekening 29.142 27.164
Rabobank bedrijfsspaarrekening 25.359 25.356

54.501 52.520

5  Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het bedrijfsvermogen weergegeven.

Stichtings-
vermogen

€
Stand per 1 januari 2021 62.674
Toevoeging 7.039

Stand per 31 december 2021 69.713

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor onbepaalde tijd voor de huur van opslagruimte aan
de Damiaanstraat te Breda. De huurverplichting voor het komend jaar bedraagt circa € 1.600,-. 

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 24 juni 2022



#ORG=saa#VES=brd#PAP=blc #TAA=nld#REF=\\SCHGOE.LOCAL\CASEWARE\2011\DATA\BRD\2021\50005065-2021\50005065-2021jrk

Stichting Happy Hippo, Breda  Pagina 14

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021
2021 2020

€ €

6  Baten

Ontvangen giften 20.426 16.731

7  Direct toewijsbare lasten

Inkoopwaarde verjaardagsboxen 8.919 18.141

8  Afschrijvingen op materiële vaste activa 

Afschrijvingen materiële vaste activa 393 393

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventarissen 393 393

9  Huisvestingskosten

Huur 1.611 1.867

10  Verkoopkosten

Relatiegeschenken 829 80
Representatiekosten - 76

829 156

11  Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden - 50
Drukwerk 803 124
Kosten automatisering 17 12

820 186

12  Algemene kosten

Bedrijfsverzekeringen 410 403
Abonnementen en contributies 69 8
Overige algemene kosten 80 -

559 411

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 24 juni 2022
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2021 2020
€ €

13  Som der financiële baten en lasten

Betaalde bankrente 256 195

Betaalde bankrente

Rente- en bankkosten 256 195

Breda, 24 juni 2022

Stichting Happy Hippo

M.C. Oostrom-Huibers S.J. Hardeman I.M.C. Stoof-van den Berg
Voorzitter Penningmeester Secretaris

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 24 juni 2022
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