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Aan het bestuur van
St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland
Ter attentie van Hüseyin Gündüz
Burgemeester Roëllstraat 16
1064 BN  Amsterdam

3 november 2021

Geachte heer Gündüz,

Opdracht 

De verklaring is opgenomen in de overige gegevens. Het betreft hier een samenstellingsverklaring.

Algemeen

Oprichting stichting

De stichting betreft een stichting met volledige rechtsbevoegdheid. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 40537991.

Blijkens de akte d.d. 15 mei 2008, te Amsterdam, verleden voor notaris
mr. Alexander Evert Blom, werd de stichting per genoemde datum opgericht.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland wordt in artikel 2 van de
statuten als volgt omschreven:

1. Doelstelling:
a. De stichting heeft ten doel het verlenen van humanitaire steun en financiële hulp aan personen of groepen
van personen die getroffen worden door natuurrampen, politieke vervolging, oorlogsmisdaden en soortgelijke
omstandigheden, waar ook ter wereld.

b. het verbeteren van de leefomstandigheden; bijvoorbeeld door het slaan van waterputten, het verbeteren van
sanitaire omstandigheden;

c. het helpen bij het opzetten van projecten op het gebied van huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg,
waaronder ook begrepen het helpen bij studiefinanciering; en

d. het verlenen van hulp aan asielzoekers, het doneren van kleding en goederen alsmede het geven
van financiële steun.

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het verwerven van financiële middelen;
b. het samenwerken met gelijkgestemde organisaties in binnen- en buitenland.

3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.



St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland

Bestuur

Het bestuur bestaat uit tien leden. De heer H. Gündüz is algemeen directeur.

Jaarverslag

Het jaarverslag ligt ter inzage op het kantoor van Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie
Nederland. Zie www.ihhnl.org.

Amsterdam, 3 november 2021

ACB Consultants B.V.

A.A. Altay FA
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St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland

Jaarrekening
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St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland

Balans per 31 december 2020 
(na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 33.559 -
Andere vaste bedrijfsmiddelen 9.482 12.393

43.041 12.393

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa 15.339 15.339

Liquide middelen
Kas 13.178 4.378
ABN AMRO 408.822 23.673
ING 219.340 643.121
Depositorekeningen 1.699.809 500.788

2.341.149 1.171.960

2.399.529 1.199.692
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St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

Passiva

Besteedbaar (stichtings) vermogen
Continuïteitsreserve 900.000 600.000
Bestemmingsreserve 1.269.295 528.372
Overige reserve 142.355 7.558

2.311.650 1.135.930

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredie-
ten 10.890 -
Schulden ter zake van belastingen en premies
sociale verzekeringen 3.889 5.112
Overige schulden en overlopende passiva 73.100 58.650

87.879 63.762

2.399.529 1.199.692
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St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland

Staat van baten en lasten over 2020 

2020 2019
€ € € €

Nettobaten 9.051.054 5.582.632
Besteding aan doelstellingen -7.509.118 -4.986.079

Beschikbaar voor beheer en overige 1.541.936 596.553

Lasten
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 139.913 98.630
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste
activa en vastgoedbeleggingen 3.111 2.932
Huisvestingskosten 38.277 35.277
Werving-/promotiekosten 37.039 24.949
Autokosten 2.365 2.622
Kantoorkosten 38.998 42.872
Algemene kosten 105.186 154.953

Totaal van som der kosten 364.889 362.235

Resultaat 1.177.047 234.318

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten 155 -
Rentelasten en soortgelijke kosten -1.482 -

Financiële baten en lasten -1.327 -

Resultaat 1.175.720 234.318
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St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland is feitelijk en statutair gevestigd op Burgemeester
Roëllstraat 16, 1064 BN te Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 40537991.

Algemene toelichting

De locatie van de feitelijke activiteiten

St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland is feitelijk gevestigd op Burgemeester Roëllstraat 16,
1064 BN te Amsterdam.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van St.
Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland 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 in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en 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.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.
Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen
die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur
en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen voor het
verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde
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St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland

van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het
onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is
van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de
vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte
ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en
lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.

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.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen
zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de
stichting is opgericht.

Vastgelegd vermogen
Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een
beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan. Als
deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Lasten

Activiteitenlasten:
Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

Beheerslasten:
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Lonen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
staat van baten en lasten. 
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St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland

Pensioenlasten

St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in
de pensioenvoorziening worden ook in de staat van baten en lasten verwerkt. Zie ook de grondslagen voor
waardering van activa en passiva, bij Pensioenvoorziening. Hiernaar wordt ook verwezen voor wat betreft
pensioenregelingen van dochterondernemingen in het buitenland. Er wordt afgedragen aan Pensioenfonds Zorg
& Welzijn.
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St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland

Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebou-
wen en -ter-

reinen

Andere vaste
bedrijfsmidde-

len

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2020

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs - 17.643 17.643
Cumulatieve afschrijvingen - -5.250 -5.250

Boekwaarde per 1 januari 2020 - 12.393 12.393

Mutaties 

Investeringen 33.759 - 33.759
Afschrijvingen -200 -2.911 -3.111

Saldo mutaties 33.559 -2.911 30.648

Stand per 31 december 2020

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 33.759 17.643 51.402
Cumulatieve afschrijvingen -200 -8.161 -8.361

Boekwaarde per 31 december 2020 33.559 9.482 43.041

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Waarborgsom 7.616 7.616
Nog te ontvangen bedragen 7.723 7.723

15.339 15.339
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St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland

Besteedbaar (stichtings) vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven: 

Continuïteits-
reserve

Bestemmings-
reserve

Overige
reserve

Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2020
600.000 528.372 7.558 1.135.930

Dotatie bestemmingsreserve - 1.040.923 - 1.040.923
Dotatie overige reserve - - 134.797 134.797
Dotatie continuïteitsreserve 300.000 - - 300.000
Dotatie bestemmingsreserve - -300.000 - -300.000

Stand per 31 december 2020 900.000 1.269.295 142.355 2.311.650

2020 2019
€ €

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 600.000 200.000
Dotatie continuïteitsreserve 300.000 400.000

Stand per 31 december 900.000 600.000

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve 1.269.295 528.372

2020 2019
€ €

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari 528.372 656.077
Dotatie bestemmingsreserve 1.040.923 272.295
Overboeking naar andere reserves -300.000 -400.000

Stand per 31 december 1.269.295 528.372
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St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland

2020 2019
€ €

Overige reserve

Stand per 1 januari 7.558 45.535
Dotatie overige reserve 134.797 -37.977

Stand per 31 december 142.355 7.558

Kortlopende schulden

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 10.890 -

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Pensioenen 3.889 5.112

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Overige schulden en overlopende passiva

Administratie- en accountantskosten 22.409 15.730
Vakantiegeld 11.140 3.368
Vooruitgefactureerde termijnen - 1
Overige schuld 39.551 39.551

73.100 58.650

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.

De financiële gevolgen van de niet in de balans opgenomen regelingen

Huurverplichtingen
De stichting heeft met ingang van 1 mei 2015 een huurcontract afgesloten voor de periode van 5 jaar voor de
huur van het pand op de locatie Burgemeester Roëlstraat 16-18 te Amsterdam. De huurverplichting (exclusief
servicekosten en btw) bedraagt € 25.800,-- per jaar.
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St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland

Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019
€ €

Nettobaten

Voedselproject donaties 2.720.173 2.273.520
Waterproject donaties 2.303.307 1.025.250
Weesproject donaties 1.461.331 990.723
Noodhulp donaties 717.656 370.823
Sociale ondersteuningsproject donaties 356.472 202.324
Onderwijsproject donaties 341.645 263.206
Algemene donaties 221.219 296.858
Gezondheidsproject donaties 200.943 121.244
Landbouwproject donaties 86.230 38.684
Overige inkomsten 642.078 -

9.051.054 5.582.632

2020 2019
€ €

Besteding aan doelstellingen

Inkoopwaarde baten 7.509.118 4.986.079

2020 2019
€ €

Inkoopwaarde baten

Bestedingen baten Voedselprojecten 2.927.829 1.177.248
Bestedingen baten Waterprojecten 1.970.497 926.796
Bestedingen baten Weesprojecten 1.383.621 953.179
Bestedingen baten Gezondheidsprojecten 666.475 345.494
Bestedingen baten Onderwijsprojecten 394.086 372.653
Bestedingen baten Landbouw- en veeprojecten 166.610 40.454
Bestedingen baten Sadaqa-/offerprojecten - 1.170.255

7.509.118 4.986.079
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St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland

2020 2019
€ €

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Lonen 111.345 76.842
Sociale lasten en pensioenlasten 25.648 19.678
Overige personeelsbeloningen 2.920 2.110

139.913 98.630

2020 2019
€ €

Lonen

Salaris 97.147 71.913
Vakantiegeld 14.198 4.929

111.345 76.842

Gemiddeld aantal werknemers*

2020
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 4,00
2019

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 3,00

*Werkzaam in Nederland.

2020 2019
€ €

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 18.670 13.567
Pensioenlasten 6.978 6.111

25.648 19.678
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St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland

2020 2019
€ €

Overige personeelsbeloningen

Reiskostenvergoeding woon-werk 2.720 2.944
Overige personeelskosten 200 -834

2.920 2.110

2020 2019
€ €

Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

Afschrijvingen materiële vaste activa 3.111 2.932

2020 2019
€ €

Afschrijvingen materiële vaste activa

Gebouwen en -terreinen 200 -
Andere vaste middelen 2.911 2.932

3.111 2.932

2020 2019
€ €

Huisvestingskosten

Huur 32.235 31.713
Gas, water en elektra 2.456 1.779
Overige huisvestingskosten 3.586 1.785

38.277 35.277

2020 2019
€ €

Werving-/promotiekosten

Reclame- en advertentiekosten 36.419 15.021
Zaalhuur - vergadering 620 9.928

37.039 24.949
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St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland

2020 2019
€ €

Autokosten

Motorrijtuigenbelasting 1.340 1.324
Brandstofkosten auto's 805 1.075
Overige autokosten 220 223

2.365 2.622

2020 2019
€ €

Kantoorkosten

Administratiekosten 17.779 16.088
Porti 7.083 3.313
Kosten automatisering 5.017 5.935
Kantoorbenodigdheden 3.329 7.230
Telefoon- en faxkosten 2.961 1.525
Drukwerk 2.829 8.781

38.998 42.872

2020 2019
€ €

Algemene kosten

Reis- en verblijfkosten 54.466 115.353
Bankkosten 24.814 28.317
Verzendkosten 13.499 4.277
Overige algemene kosten 12.407 7.006

105.186 154.953

2020 2019
€ €

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen depositorente 155 -
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St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland

2020 2019
€ €

Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 1.482 -

Amsterdam, 3 november 2021

St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland

Hüseyin Gündüz
Algemeen directeur
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Overige gegevens 
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St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland

Overige gegevens

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 van St. Internationale Humanitaire
Hulporganisatie Nederland te Amsterdam.

NOAB-Samenstellingsverklaring 

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van St. Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland te Amsterdam is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling
dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens
richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in
dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse
Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Daardoor mag u 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.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen. Wij hebben daarbij
onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het
rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de
jaarrekening en of kredietrapportage. 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.

We verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.

Amsterdam, 3 november 2021

ACB Consultants B.V.

A.A. Altay FA                                                         
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