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Financieel verslag

Stichting Benjamin
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Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit drie delen.

Deel 1: Financieel verslag

Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is afgeleid uit

de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

Deel 2: De Jaarrekening

Deze bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting hierop.
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Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Stichting Benjamin

De jaarrekening van Stichting Benjamin te Gemeente Lansingerland 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 in

Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 Benjamin.

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.

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.

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

naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Capelle aan den IJssel, 16 mei 2022

FACET Accountants en Adviseurs BV

E. Dibbets AA
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Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de staat van baten en lasten over 2021 zoals opgenomen in de

jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot de omzet.

Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Staat van baten en lasten t.o.v. vorig jaar

Verslag jaar Vorig jaar Verschil

2021 % Omzet 2020 % Omzet Verschil %

Baten 813.948 100,0% 841.341 100,0% -27.393 -3,3%

Ondersteuning goede doelen 643.462 79,1% 621.042 73,8% 22.420 3,6%

Brutomarge 170.485 20,9% 220.299 26,2% -49.814 -22,6%

Personeelslasten 115.545 14,2% 135.270 16,1% -19.725 -14,6%

Monitoring en Evaluatie kosten

(M&E)

44.371 5,5% 27.143 3,2% 17.228 63,5%

Algemene beheerslasten 19.479 2,4% 5.270 0,6% 14.209 269,6%

Totaal lasten 179.395 22,0% 167.682 19,9% 11.713 7,0%

Bedrijfsresultaat -8.909 -1,1% 52.617 6,3% -61.526 -116,9%

Financiële baten en lasten 2.291 0,3% -4.489 -0,5% 6.780 151,0%

Resultaat na belasting -6.618 -0,8% 48.128 5,7% -54.746 -113,8%
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Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2021 zoals opgenomen in de jaarrekening. De

financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de

verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 % balans 31-12-2020 % balans

Vorderingen 3 0,0% 106 0,0%

Liquide middelen 70.558 100,0% 884.718 100,0%

Vlottende activa 70.561 100,0% 884.824 100,0%

Activa 70.561 100,0% 884.824 100,0%

Kapitaal 69.412 98,4% 76.031 8,6%

Reserves en fondsen 69.412 98,4% 76.030 8,6%

Kortlopende schulden 1.149 1,6% 808.793 91,4%

Passiva 70.561 100,0% 884.824 100,0%
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Kengetallen

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans per 31

december 2021 en staat van baten en lasten over 2021 zoals opgenomen in de jaarrekening.

De kengetallen zijn als volgt berekend:

- Nettowerkkapitaal: Vlottende activa - Kortlopende schulden

- Quick Ratio: (Vlottende activa - Voorraden en onderhanden werk) / Kortlopende schulden

- Current Ratio: Vlottende activa / Kortlopende schulden

- Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100%

Kengetallen meerjarenoverzicht

2021 2020

Werkkapitaal 69.412 76.030

Quick ratio 61,41 1,09

Current ratio 61,41 1,09

Solvabiliteit (EV/TV) 98,4% 8,6%
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Fiscale positie

De stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
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Jaarrekening

Stichting Benjamin
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Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

31-12-2021 31-12-2020

Vlottende activa

Vorderingen 3 106

Liquide middelen 70.558 884.718

70.561 884.824

Activa 70.561 884.824

Balans passiva

31-12-2021 31-12-2020

Reserves en fondsen

Kapitaal 69.412 76.031

69.412 76.030

Kortlopende schulden 1.149 808.793

Passiva 70.561 884.824
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Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Baten 813.948 841.341

Ondersteuning goede doelen 643.462 621.042

Brutomarge 170.485 220.299

Personeelslasten 115.545 135.270

Monitoring en Evaluatie kosten

(M&E)

44.371 27.143

Algemene beheerslasten 19.479 5.270

Totaal lasten 179.395 167.682

Bedrijfsresultaat -8.909 52.617

Financiële baten en lasten 2.291 -4.489

Resultaat na belasting -6.618 48.128
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Toelichting op de jaarrekening

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Benjamin bestaan voornamelijk uit het verlenen van steun aan kansloze en

kansarme kinderen in de wereld, en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt of bevordelijk kan zijn.

Continuïteit

Er is geen sprake van gerede of ernstige twijfel aan de continuïteit.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Benjamin is feitelijk gevestigd op Freericksplaats 67 te Rotterdam en statutair gevestigd te Gemeente

Lansingerland en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41265865.

Schattingen

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

Stichting Benjamin 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.

Valuta

De posten in de jaarrekening van Stichting Benjamin 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 Stichting Benjamin. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening

verwerkt tegen de koers op transactiedatum.
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Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per

balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten

laste van de staat van baten en lasten.

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden

omgerekend tegen de wisselkoers op transactiedatum. Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde

worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop

de actuele waarde werd bepaald.

Algemene grondslagen

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.

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.

Grondslagen van vorderingen

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

de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

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

van de vordering.

Grondslagen van liquide middelen

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.

Grondslagen van 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.



Pagina 15 van 24 Stichting Benjamin

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

lasten over het jaar. De baten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar met inachtneming

van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. diensten zijn verricht. Lasten welke hun

oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Grondslagen van lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de

staat van baten en lasten.

Grondslagen van 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.
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Toelichting op de balans

Vorderingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen

Overlopende activa 3 106

3 106

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Overlopende activa

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Overlopende activa

Overige overlopende activa -0 95

Nog te ontvangen rente 3 12

3 106

Liquide middelen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Liquide middelen

Tegoeden op bankrekeningen 70.558 884.718

70.558 884.718
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Tegoeden op bankrekeningen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Tegoeden op bankrekeningen

Rabobank, Zakenrekening 4.681 1.863

Rabobank, Spaarrekening 24.038 195.526

Rabobank, Dollar rekening 41.839 687.328

70.558 884.718

Reserves en fondsen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Reserves en fondsen

Kapitaal 69.412 76.031

69.412 76.030

Het resultaat over 2021 is toegevoegd aan/ in mindering gebracht op het kapitaal ad € -6.618 (2020: € 48.128).

Kortlopende schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale

verzekeringen

0 4.420

Salarisverwerking 0 1.402

Overlopende passiva 1.149 802.972

1.149 808.793

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.
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Belastingen en premies sociale verzekeringen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Belastingen en premies sociale

verzekeringen

Loonheffing 0 4.420

0 4.420

Salarisverwerking

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Salarisverwerking

Reservering vakantiegeld 0 1.402

0 1.402

Overlopende passiva

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Overlopende passiva

Nog te betalen andere kosten 568 0

Vooruitontvangen baten Benjamin

Charity Settlement

-0 802.972

Nog te betalen bankkosten 581 0

1.149 802.972

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Zodanige posten zijn niet van toepassing.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Baten

Benjamin Charity Settlement 802.872 834.921

Derden schenkingen 11.076 6.420

813.948 841.341

Ondersteuning goede doelen

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Ondersteuning goede doelen

CBIDO 43.205 30.851

Derden donaties 11.076 6.432

Dimas sponsoring 0 500

Hygiëne project Bali 0 5.909

Maria Magdalena Special School 0 31.595

Pendekezo Letu 87.242 100.847

Smilehouse Bali 23.767 42.697

The Action Foundation 12.269 9.092

Upendo Development Organization 2.800 10.547

Watoto Wenye Nguvu IOC 144.269 174.674

Widhya Asih 15.479 16.990

Macheo Children's organization 169.475 190.909

Rampen Budget 48.473 0

Eenmalige projecten 85.408 0

643.462 621.042
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Totaal lasten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Totaal lasten

Personeelslasten 115.545 135.270

Monitoring en Evaluatie kosten

(M&E)

44.371 27.143

Algemene beheerslasten 19.479 5.270

179.395 167.682

Personeelslasten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Personeelslasten

Lonen en salarissen 96.400 109.900

Sociale lasten 14.525 17.449

Pensioenlasten 4.620 7.920

115.545 135.270

Gedurende het jaar 2021 was 1 werknemer in dienst op basis van een volledig dienstverband (2020: 2).

Lonen en salarissen

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Lonen en salarissen

Bruto-loon 93.900 107.400

Vrijwilligersvergoeding 2.500 2.500

96.400 109.900
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Sociale lasten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Sociale lasten

Sociale lasten 14.525 17.449

14.525 17.449

Pensioenlasten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Pensioenlasten

Pensioenpremie 4.620 7.920

4.620 7.920

Monitoring en Evaluatie kosten (M&E)

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Monitoring en Evaluatie kosten

(M&E)

M&E Kosten Oost Afrika 33.274 15.098

M&E Kosten Bali 5.295 6.364

Reis en verblijfskosten 5.260 5.266

Relatiegeschenken 21 0

Communicatiekosten 521 414

44.371 27.143
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Algemene beheerslasten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Algemene beheerslasten

Accountantskosten 2.541 1.758

Overige advieskosten 12.149 0

Kantoorkosten 1.486 0

Internetkosten 314 745

Verzekeringen 2.986 2.767

Algemene kosten 3 1

19.479 5.270

Financiële baten en lasten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke

opbrengsten

3.272 9.986

Rentelasten en soortgelijke kosten 981 14.475

2.291 -4.489

Gedurende het boekjaar is er geen rente geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs van een actief.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Rentebaten en soortgelijke

opbrengsten

Rentebaten bankrekeningen 3 12

Koersresultaat huidig jaar 3.269 9.974

3.272 9.986
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Rentelasten en soortgelijke kosten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Rentelasten en soortgelijke

kosten

Bankrente en kosten 975 681

Koersresultaat vorig jaar 7 13.794

981 14.475
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Ondertekening


