JAARVERSLAG 2019
STICHTING HIPPO MUNDO CHARITY
Heijnkesakker 6
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Bestuurs- en activiteitenverslag
Jaarrekening 2019
Toelichting

1.

ALGEMEEN

Oprichting en statutaire doelstelling
In 2009 zijn de stichting Hippo Mundo Charity en stichting Dutch Christian Charity gefuseerd. De op 1 november
2005 opgerichte stichting Dutch Christian Charity is de verkrijgende partij maar heeft tegelijk haar naam
aangepast in Hippo Mundo Charity ('HMC').
De stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Apeldoorn en is gevestigd te Koekange.
Zij is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 8140444
1.
De stichting heeft als ideële christelijke grondslag de Bijbel, opgevat als het Woord van God.
2.
De stichting heeft vanuit deze grondslag als doel:
a.
Het verrichten van ondersteunende diensten op vermogensrechtelijk, financieel, administratief en
organisatorisch gebied ten behoeve van humanitaire en charitatieve activiteiten in ruimste zin;
b.
Het ondersteunen en financieren van humanitaire of charitatieve doelen.
3.
Het onder 2. genoemde doel wordt onder meer gerealiseerd door:
a.
Het verlenen van financiële steun aan christelijke en humanitaire doelen, die aan het doel van
de stichting verwant zijn, wereldwijd in de vorm van giften, subsidies, donaties, enzovoorts;
b.
Het verstrekken van leningen aan rechtspersonen met een christelijke en/of humanitaire
doelstelling wereldwijd;
c.
Het participeren in rechtspersonen, waaronder met name rechtspersonen met een christelijke
en/of humanitaire doelstelling.
De stichting beoogt niet het maken van winst maar het algemeen nut.

2.

BESTUURS- & ACTIVITEITENVERSLAG

In het bestuurs- en activiteitenverslag wordt ingegaan op een aantal zaken dat in 2019 de aandacht en de inzet
van het bestuur heeft gevraagd en wordt er een doorkijk gegeven naar activiteiten in 2020.
1. Begin 2016 is het Openbaar Ministerie een strafzaak gestart tegen de voormalige secretaris van HMC op
verdenking van frauduleuze handelingen bij één van de deelnemingen van HMC. Ten tijde van het opstellen van
de jaarrekening loopt de strafzaak nog steeds en het is niet bekend bij het bestuur wanneer deze rechtszaak
wordt afgerond.
In 2017 heeft het bestuur van HMC een besluit genomen tot het entameren van een civielrechtelijke
bodemprocedure tegen de voormalige secretaris. De bodemprocedure is in 2018 gestart. Ook hier lopen de
ambtelijke molens trager dan de wens van het bestuur maar is er hoop op een goed resultaat.
2. Het strafrechtelijk onderzoek naar de voormalige secretaris en het beroep dat ingesteld is naar aanleiding van
het wegvallen van de anbi-status hebben tot forse extra beheerkosten met name in de vorm van advocaat- en
adviseurskosten geleid in de afgelopen jaren. Deze kosten zijn noodzakelijk maar wel heel pijnlijk omdat het
bestuur de fondsen wil gebruiken voor haar doelstellingen.

3. In 2017 heeft de belastingdienst de anbi-status ingetrokken met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010. Als
gevolg daarvan heeft de belastingdienst aanslagen schenkbelasting opgelegd. Het bestuur is in het beroep
gegaan tegen de intrekking van de anbi-status bij de rechter. Ten aanzien van de schenkbelasting is bezwaar
gemaakt bij de belastingdienst. Het bestuur laat zich hierbij bijstaan door een fiscaal advieskantoor. Over de
uitkomsten van het beroep is het bestuur positief gestemd alhoewel de Belastingdienst alsnog voor ruim 1
miljoen Euro aan schenkingsbelasting heeft gevorderd. HMC heeft deze betaald alhoewel het bestuur verwacht
dat dit uiteindelijk terug zal worden ontvangen.
4. De lening die verstrekt is aan BCC in 2018 is weer terugbetaald in 2019.
5. HMC is, in nauw overleg met haar adviseurs, een schenkingsovereenkomst aangegaan met de Poolse kerk:
ZSCH. Deze organisatie bouwt een nieuw kerkgebouw in Polen. Een eerste donatie zal worden gedaan in 2020,

6. Vaststelling jaarrekening / bestemming exploitatiesaldo.
Het jaarverslag over 2019 is onder de verantwoordelijkheid van het bestuur opgesteld. Het bestuur stelt de
jaarrekening 2019 vast en besluit het saldo ad € 408.728 te verrekenen met de overige reserves. De
penningmeester wordt decharge verleend voor het gevoerde beheer in 2019.
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Stichting Hippo Mundo Charity 2019
BALANS PER 31 DECEMBER

2019 - €

2018 - €

ACTIVA
Deelnemingen

1

1.289.549

907.286

Leningen u/g

2

402.211

3.339.083

6.336.309

5.483.911

2.309.728

1.007.005

10.337.797

10.737.285

10.227.777

10.636.505

110.019

100.779

10.337.796
0

10.737.285

2019 - €

2018 - €

61.104

51.654

61.104

51.654

690.531

756.525

690.531

756.525

220.699

451.403

-408.728

-253.467

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

3

PASSIVA
Reserves
Voorzieningen
Schulden o/g
Overige schulden

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN:
Rente baten
Koersresultaat

4

Som van de baten

LASTEN:

Beheer, advies en administratie

5

Rente lasten
Som van de lasten
Resultaat deelnemingen & bijzondere baten (lasten)

6

Saldo baten en lasten

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE
RESULTAATBEPALING
WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatsbepaling
zijn gebaseerd op historische kosten. M.u.v. de deelnemingen die vanaf 2018 gewaardeerd worden op de waarde
op balansdatum.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Het resultaat is bepaald op basis van historische kosten. De baten en laten zijn bepaald op transactiebasis en hebben zodoene betrekking op het jaar waarin zij zijn ontstaan.

TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Deelnemingen
Stand per 31-12-2019

2019 - €

2018 - €

1.289.549

907.286

aandeel in
geplaatst
kapitaal
31-12-2019

aandeel in
geplaatst
kapitaal
31-12-2018

100%
100%
100%

100%
100%
100%

1

De deelnemingen betreffen:

Kolme Tack Holding AG, Flawil Zwitserland
Kolme Tack BV, Nieuw Buinen Nederland
CLS Europe BV, Nieuw Buinen Nederland (was NLW)

Nb tm 2017 is in de jaarrekening altijd de waarde van de deelneming tegen de historische verkrijgingsprijs
gepresenteerd.
Vanaf 2018 staat hier de waarde per einde boekjaar van de diverse deelnemingen. Voor 2018 betreft dus
cumulatief het resultaatvan 2018 maar ook de correctieboeking om op de waarde van de deelnemingen
te komen.

Leningen u/g
Leningen u/g

2
402.211

3.339.083

2.309.728
2.309.728

450.356
556.648
1.007.005

De leningen zijn aangegaan voor perioden tussen de één en drie jaar.
De rentepercentages variëren tusen de 2 en 5%

Liquide middelen

3

Deposito
Rekening courant
De spaartegoeden zijn direct opvraagbaar.
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN:
Rente baten:
Rente leningen u/g:
Rente depositorekeningen

4
61.104
61.104

51.633
22
51.654

7.751
1.088
299.749
375.466

6.169
450
323.506
425.820

527
684.581

579
756.525

382.263
-161.564
220.699

549.174
-97.771
451.403

LASTEN:
Beheer, advies en administratie
Kantoorkosten
Reiskosten bestuur & adviseurs
Advieskosten
Advocaatkosten
Kamer van Koophandel
Bankkosten

5

Resultaat deelnemingen & bijzondere baten (lasten)
Resultaat deelnemingen
Bijzondere baten (lasten)

6

Bijzondere baten betreft een terugontvangen bedrag aan WHT van KTH AG die betaald is door HMC. Echter
kwam er ook weer een terugvordering door de Zwitserse balastingdienst. Daarnaast zijn hier de kosten van
KTH AG verwerkt. Dat betreft voor een belangrijk deel de kosten van Vistra die de directievoering verzorgt.

Toelichting vermogen, aanpassing november 2020 aan de hand van de eerder gemaakte inschattingen
Het vermogen van de stichting bedraagt per einde boekjaar EUR 10.227.777 en is daarmee afgenomen
ten opzichte van het begin van het boekjaar.
Het vermogen is volledig bestemd voor toekomstige projecten in het kader van de doelstelling
en voor verwachte kosten, waaronder kosten van juridische bijstand (zie ook het bestuursverslag). Gelet op de onzekerheden waarin
HMC verkeert
is het uitkeringenbeleid voorzichtig. Hieronder volgt een specificatie van het vermogen (gelet op de onzekerheden betreft het afgeronde
bedragen)
Niet vrij besteedbaar vermogen (claim ex bestuurder)
Mogelijke kosten (belastingen over verleden en juridische bijstand voor innen claim op ex bestuurder e.a.)
Project Polen (besluitvorming over bedrag van EUR 500.000 is definitief en over EUR 1.100.000 voorlopig)
Overig (gelet op fiscale onzekerheden, potentiele kosten van beheer en niet verkochte deelnemingen wordt dit nog niet bestemd)
Op korte termijn zal besloten worden of het resterende bedrag voor Polen kan worden toegekend, en of er meer uitkeringen kunnen
worden gedaan o.a. vanwege verkochte deelnemingen en het mogelijk innen van een deel van de claim op de ex bestuurder.

5.200.000
2.500.000
1.600.000
900.000
10.200.000

