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JAARREKENING 2021

Betreft: Jaarrekening 2021.

Resultaat:

Het boekjaar 2021 is afgesloten met een resultaat van € 14.387
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA 31-12-2021

VASTE ACTIVA

Inventaris 0

0

VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren

Dubieuze debiteuren

0

Liquide Middelen

Betaalrekening 4.331

Noodgevallen 1.251

Dierenvoer 23

Vakanties en uitjes 8.782

14.387

TOTAAL 14.387
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021

PASSIVA 31-12-2021

EIGEN VERMOGEN 14.387

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 0

0

TOTAAL 14.387
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WINST- en VERLIESREKENING 2021

in euro's

2021

Netto omzet:

Samen aan de Amstel 19.010

Donaties 2021 11.691

30.701

Inkoop voor gezinnen 14.286

Kosten: 2.027

Resultaat 14.387
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Toelichting op de balans per 31 december 2021:

Grondslagen van de financiële verslaglegging

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover bij de 

afzonderlijke posten niets is vermeld, zijn de activa en passiva tegen nominale

waarde gewaardeerd.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Materiële vaste activa 

Deze zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met de daarover 

berekende lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur 

van de bedrijfsmiddelen. De in een afschrijvingspercentage tot uitdrukking komende 

economische levensduur is opgenomen in de toelichting op de balans.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Netto-omzet

De netto-omzet betreft de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten 

onder aftrek van aan afnemers toegestane kortingen en is exclusief de over de omzet

geheven belastingen.

Kosten

De kosten betreffen de aan de verslagperiode toe te kennen  bedrijfskosten. 

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden 

berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarden.

Liquide middelen

Dit betreft het saldo van de zakelijke bankrekening per 31 december 2021.

Eigen vermogen 2021 2020

Beginstand 0

Prive opnames -/- stortingen 0

Resultaat 14.387

14.387 0

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2021

Op 12 november 2020 is Stichting Help ons Helpen 0297 (HOH0297)  opgericht per notariële akte. 

Tot dat moment bestond Help ons Helpen 0297 als project onder paraplustichting Samen aan de

Amstel, wat een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is. De gelden die in het project Help ons 

Helpen 0297 stonden konden niet per direct worden overgeheveld naar HOH0297 omdat het niet 

is toegestaan dat een ANBI geld overhevelt naar een niet ANBI. 
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Nadat ook HOH0297 haar ANBI status had verkregen begin 2021 zijn de gelden, totaal €19010,-, 

overgemaakt, terug te zien onder omzet als post Samen aan de Amstel. Dit bedrag is binnen onze 

administratie als volgt verdeeld:

Vakanties en uitjes: 
€ 13042,- Wij hebben voor 2021 bij Samen aan de Amstel een bedrag gedoneerd gekregen om 

te besteden aan vakanties en uitjes voor de kinderen van de gezinnen die gesteund worden  

door HOH0297. Wij hebben besloten dit bedrag ook te reserveren voor dat doel. 

In 2021 zijn er speelweken georganiseerd in de zomervakantie, inclusief lunch en warme 

avondmaaltijd, zijn we met een bus vol naar de Efteling, Walibi en Wildlands geweest,

ook inclusief lunch, ijs, drinken, snoepjes voor onderweg en warme avondmaaltijd. 

Na aftrek van aanvullende donaties zijn de gemaakte kosten voor deze weken en de 

uitjes van deze reserve afgegaan. Het saldo ultimo 2021 bedraagt € 8782,-

Noodgevallen:

€ 2000,- Soms sta je als stichting voor ongeplande uitgaven; omdat een nieuw gezin in een 

zich in een week tijd ineens 5 gezinnen tegelijk melden of omdat je ineens een pand tot je 

beschikking krijgt. Om maar wat mogelijkheden te noemen. Om te voorkomen dat we nee 

moeten verkopen hebben we een potje in het leven geroepen voor noodgevallen. In 2021 

voornamelijk gebruikt voor inrichting van ons pand aan de Chemieweg 81.

Ultimo 2021 bedraagt het saldo € 1251,-

€ 3968,- Het resterende bedrag is toegevoegd aan onze betaalrekening waarvan we de boodschappen

kopen voor de wekelijkse uitgifte van eten voor de door ons ondersteunde gezinnen. 

Omzet 30.701

Inkopen voor gezinnen 14.286

Inrichting pand 521

Gas,water en electra 63

Reiskosten(-vergoedingen) 739

Telefoonkosten 192

Website 61

Abonnement (boekhoudprogramma) 154

Bankkosten 100

Overige kantoorkosten 197

2.027
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