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Financieel verslag

Stichting Namaste Foundation
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Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit twee 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 winst-en-verliesrekening en een toelichting hierop.

Gebroken boekjaar

Het boekjaar van de sichting loopt van 1 mei 2021 tot en met 30 april 2022.
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Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Stichting Namaste Foundation

De jaarrekening van Stichting Namaste Foundation te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de

van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 30 april 2022 en de staat van baten en

lasten over 2021/2022 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 Namaste Foundation.

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.

Bij het opmaken van de jaarstukken 2021/2022 is de financiële impact van de uitbraak van het coronavirus voor

de toekomstige periode nog steeds onduidelijk. Dit zal mede afhangen van de wijze waarop de uitbraak van het

coronavirus kan worden beheerst en de besluiten die door de overheid hierin worden genomen. De financiële

impact op uw onderneming voor de langere termijn is hierdoor niet te bepalen. In de grondslagen is uiteengezet

welke maatregelen u heeft genomen en van welke door de overheid beschikbaar gestelde faciliteiten u gebruik

heeft gemaakt of gebruik gaat maken. Wij zijn het met u eens dat de jaarrekening 2021/2022 in deze situatie -

op basis van de regels volgens het verslaggevingsstelsel - opgemaakt kan worden op grond van de

continuïteitsveronderstelling. Dit neemt niet weg dat er een onzekerheid blijft bestaan.

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

naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Groningen, 29 september 2022
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Rikst Accountants B.V.

Lourens-Boonstra AA
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Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2021/2022 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

21/22 % Omzet 20/21 % Omzet Verschil %

Baten uit eigen fondsenwerving 50.892 100,0% 52.298 100,0% -1.406 -2,7%

Lasten 61.645 121,1% 35.845 68,5% 25.800 72,0%

Bedrijfsresultaat -10.753 -21,1% 16.453 31,5% -27.206 -165,4%

Financiële baten en lasten 3 0,0% 2 0,0% 0 0,0%

Resultaat na belasting -10.750 -21,1% 16.455 31,5% -27.206 -165,3%

Staat van baten en lasten meerjarenoverzicht

21/22 20/21 19/20 18/19 17/18 16/17

Baten uit eigen fondsenwerving 50.892 52.298 86.849 43.897 52.426 61.968

Lasten 61.645 35.845 52.297 47.641 66.294 54.844

Bedrijfsresultaat -10.753 16.453 34.551 -3.744 -13.867 7.124

Financiële baten en lasten 3 2 2 3 11 86

Resultaat na belasting -10.750 16.455 34.553 -3.741 -13.857 7.210
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Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 30 april 2022 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

30-4-2022 % balans 30-4-2021 % balans

Liquide middelen 62.449 100,0% 74.488 100,0%

Vlottende activa 62.449 100,0% 74.488 100,0%

Activa 62.449 100,0% 74.488 100,0%

Bestemmingsreserves 47.962 76,8% 47.962 64,4%

Overige reserves 14.250 22,8% 25.000 33,6%

Eigen vermogen 62.211 99,6% 72.962 98,0%

Kortlopende schulden 238 0,4% 1.526 2,0%

Passiva 62.449 100,0% 74.488 100,0%
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Balans meerjarenoverzicht

30-4-2022 30-4-2021 30-4-2020 30-4-2019 30-4-2018

Vorderingen 0 0 7.500 0 0

Liquide middelen 62.449 74.488 49.050 21.979 25.932

Vlottende activa 62.449 74.488 56.550 21.979 25.932

Activa 62.449 74.488 56.550 21.979 25.932

Bestemmingsreserves 47.962 47.962 34.553 0 0

Overige reserves 14.250 25.000 21.953 21.953 25.693

Eigen vermogen 62.211 72.962 56.507 21.953 25.694

Kortlopende schulden 238 1.526 44 26 239

Passiva 62.449 74.488 56.550 21.979 25.932
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Kengetallen

De kengetallen geven een inzicht in de financiële prestaties en zijn berekend op basis van de balans per 30

april 2022 en winst-en-verliesrekening over 2021/2022 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

21/22 20/21 19/20 18/19 17/18

Werkkapitaal 62.211 72.962 56.507 21.953 25.694

Quick ratio 262,39 48,81 1.285,23 845,35 108,96

Current ratio 262,39 48,81 1.285,23 845,35 108,96

Solvabiliteit (EV/TV) 99,6% 98,0% 99,9% 99,9% 99,1%
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Jaarrekening

Stichting Namaste Foundation
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Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

30-4-2022 30-4-2021

Vlottende activa

Liquide middelen 62.449 74.488

62.449 74.488

Activa 62.449 74.488

Balans passiva

30-4-2022 30-4-2021

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves 47.962 47.962

Overige reserves 14.250 25.000

62.211 72.962

Kortlopende schulden 238 1.526

Passiva 62.449 74.488
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Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten incl. begroting

Verslag jaar Vorig jaar

21/22 20/21

Baten uit eigen fondsenwerving 50.892 52.298

Lasten 61.645 35.845

Bedrijfsresultaat -10.753 16.453

Financiële baten en lasten 3 2

Resultaat na belasting -10.750 16.455

Resultaatbestemming

Verslag jaar Vorig jaar

21/22 20/21

Resultaat

Bestemmingsreserve 0 13.408

Overige reserve -10.750 3.047

-10.750 16.455
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Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Stichting Namasté Foundation is feitelijk gevestigd te Reduzum en statutair gevestigd te Amsterdam en is

ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34340534.

Het bestuur van de stichting bestaat voor het boekjaar 2021-2022 uit:

Dhr. A. Bolland - voorzitter

Dhr. E.J.G. van der Lee - penningmeester

Mevr. M. Hol - Secretaris

De directie wordt gevoerd door:

Mevr. H. Bleijswijk

Activiteiten

Stichting Namaste Foundation, statutair gevestigd te Amsterdam, is opgericht op 15 mei 2009. De stichting

heeft de ANBI Status en heeft geen winstoogmerk.

De Namaste Foundation heeft ten doel kansarme vrouwen en kinderen in (met name maar niet uitsluitend)

Nepal te ondersteunen en hen dat eerste opstapje naar een zelfverdiende toekomst te bieden. De stichting

geeft hen een kans onderwijs te volgen en/of een onderneming te starten met het oog op de vergroting van hun

(toekomstige) onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. Voorts wordt ondersteuning geboden op het terrein van

onderdak, (medische) verzorging, begeleiding en al hetgeen dat hiermee verband houdt. Het fundament van de

Namaste Foundation is ontstaan uit het inzicht “Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to

fish and you feed him for a lifetime.”

De Namaste Foundation opereert in nauwe samenwerking met een lokale partner, Namaste Community

Foundation (voorheen: Namaste Children’s House) in Nepal, o.l.v. Visma Raj Paudel.

De stichting kan haar doel verwezenlijken door:

o het verwerven van gelden ten behoeve van de realisatie van haar doel;

o het organiseren van fondsenwervende activiteiten;

o het bevorderen van bekendheid bij het publiek en de pers van de stichting en haar doelstelling;

o alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Op 17 november 2010 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden waarin het boekjaar gewijzigd is van

kalenderjaar naar 1 mei – 30 april.
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Continuïteit

De stichting heeft in het boekjaar 2021/2022 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Het is onduidelijk

wat voor (financiële) gevolgen het coronavirus op lange termijn met zich mee zal brengen. Projecten kunnen

geen doorgang vinden. De baten blijven op hetzelfde niveau als voorgaand jaar. De activiteiten worden

aangepast aan de mogelijkheden. Er wordt voornamelijk Corona noodhulp geboden. Er bestaat op dit moment

echter geen twijfel aan de continuïteit van de stichting. Er zijn nog voldoende liquide middelen om de lopende

projecten te financieren. Het bestuur heeft vertrouwen op duurzame voortzetting van de

ondernemingsactiviteiten. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van continuïteitsveronderstelling.

Schattingen

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

Stichting Namaste Foundation 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 de organisatie 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 de

organisatie.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels

rekening houdend met de richtlijn 640 "organisaties zonder winststreven" van de raad van Jaarverslaggeving en

richtlijn 650 "fondsen wervende instellingen" van de raad van de Jaarverslaggeving. De waardering van activa

en passiva en de bepaling van resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende

balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen van liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Grondslagen van eigen vermogen

Per jaar wordt er door het bestuur bepaald of het resultaat een bestemmingsreserve krijgt of wordt verantwoord

als overige (vrije) reserve. Een bestemmingsreserve wordt aangewezen om een bepaald doel te realiseren.

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.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

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

ontvangen giften/donaties (baten) en de lasten over het jaar. Baten worden verantwoord in het jaar waarin ze

zijn gerealiseerd. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen worden afzonderlijk in de staat

van baten en lasten verwerkt. Indien deze baten niet volledig zijn besteed worden nog niet bestede gelden

opgenomen onder de kortlopende schulden als verplichting.

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Grondslagen van financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van

de desbetreffende activa en passiva.
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Toelichting op de balans

Liquide middelen

Verslag jaar Vorig jaar

30-4-2022 30-4-2021

Liquide middelen

Tegoeden op bankrekeningen 62.449 74.488

62.449 74.488

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting en zullen worden aangewend ten behoeve van

de doelstellingen van de stichting.
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Eigen vermogen

Verslag jaar Vorig jaar

30-4-2022 30-4-2021

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves 47.962 47.962

Overige reserves 14.250 25.000

62.211 72.962

De overige reserve is beschikbaar om de doelstelling van de stichting te ondersteunen of uit te voeren. In het

boekjaar 2021/2022 is een bedrag van € 10.750 ten laste van de overige reserves gebracht, waardoor de

overige reserves per 30-04-2022 € 14.250 bedragen.

Het bestemmingsreserve heeft de bestemming Women Empowerment Project.

Kortlopende schulden

Verslag jaar Vorig jaar

30-4-2022 30-4-2021

Kortlopende schulden

Crediteuren 0 1.482

Overige schulden 238 44

238 1.526
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten uit eigen fondsenwerving

Verslag jaar Vorig jaar

21/22 20/21

Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties en giften Children's

Education

3.812 3.812

Donaties crisishulp Corona 24.396 20.067

Women Empowerment Project 4.782 3.789

Niet gealloceerde donaties en giften 17.902 24.629

50.892 52.298

Lasten

Verslag jaar Vorig jaar

21/22 20/21

Lasten

Lasten 61.645 35.845

61.645 35.845
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Lasten

Verslag jaar Vorig jaar

21/22 20/21

Lasten

Children's education 7.500 7.500

Women Empowerment Centre 6.575 2.810

Corona noodhulp 35.000 14.000

Kosten eigen fondsenwerving 7.099 6.542

Kosten beheer & administratie 5.471 4.992

61.645 35.845

Een aanzienlijk deel van de organisatiekosten wordt direct in natura gesponsord of door middel van donaties in

geld bestemd ter dekking van deze organisatiekosten.

De in natura gesponsorde organisatiekosten, zoals bijvoorbeeld: notaris- en accountantskosten, reclamekosten,

autokosten, eventkosten, kantoorkosten en consultancykosten zijn geheel of nagenoeg geheel gesponsord en

niet gekwantificeerd.

Het percentage van de bestedingen aan de doelstellingen, exclusief de direct gesponsorde wervingskosten en

beheerskosten, ten opzichte van de totale lasten bedraagt: 79%. (2020- 2021: 68%).

Het percentage van de bestedingen aan de doelstellingen, exclusief de direct gesponsorde wervingskosten en

beheerskosten, ten opzichte van de totale baten bedraagt: 96%. (2020- 2021: 46%).

Het percentage van de kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten uit eigenfondsenwerving

bedraagt: 14%. (2020-2021: 13%).

Financiële baten en lasten

Verslag jaar Vorig jaar

21/22 20/21

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke

opbrengsten

3 2

3 2
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Gemiddeld aantal werknemers

In de periode 01-05-2021 tot en met 30-04-2022 zijn er geen werknemers in dienst geweest van de stichting.

Wel zijn er een tweetal zelfstandigen ingehuurd. In totaal hebben de ingehuurde zelfstandigen in de periode 01-

05-2021 tot en met 30-04-2022 gezamenlijk € 11.898 (2020- 2021: € 8.070),- aan arbeidsbeloning ontvangen

en € 672 (2020-2021: € 3.466) onkosten gemaakt. De drie bestuursleden en twee leden van de Raad van

Advies hebben in de periode 01-05-2021 tot en met 30-04-2022 geen vergoeding ontvangen voor de door hen

uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte onkosten.
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Ondertekening

Amsterdam , 29 september 2022

A.M. Bolland MBA/MBI

Sneek, 26 september 2022

M Hol Secretaris

Amsterdam, 26 september 2022

drs. E.J.G. van der Lee - penningmeester
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SBR

Stichting Namaste Foundation
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Samenstellingsverklaring

Stichting Namaste Foundation

De navolgende informatie is een leesbare weergave van het zogeheten SBR Instance Document. Dit is een

wettelijk vastgesteld bestandsformaat voor de uitwisseling van financiële informatie. Dit document is gebaseerd

op de volgende taxonomie: nba-rpt-samenstellingsverklaring.xsd
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Algemene gegevens

KvK nummer: 01112003

Taal: nl

Inhoud van de accountantsverklaring

29-9-2022

Inhoud van de accountantsverklaring

Koptekst verklaring van de

accountant

Samenstellingsverklaring van de accountant

Geadresseerde Aan: Stichting Namaste Foundation

Inleidende paragraaf De jaarrekening van Stichting Namaste Foundation te Amsterdam is door

ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De

jaarrekening bestaat uit de balans per 30 april 2022 en de staat van

baten en lasten over 2021/2022 met de daarbij horende toelichting. In

deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde

grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Titel voor het object van onderzoek en basis van het oordeel

Benadrukking van

aangelegenheden onzekerheid

over de continuïteit

Bij het opmaken van de jaarstukken 2021/2022 is de financiële impact

van de uitbraak van het coronavirus voor de toekomstige periode nog

steeds onduidelijk. Dit zal mede afhangen van de wijze waarop de

uitbraak van het coronavirus kan worden beheerst en de besluiten die

door de overheid hierin worden genomen. De financiële impact op uw

onderneming voor de langere termijn is hierdoor niet te bepalen. In de

grondslagen is uiteengezet welke maatregelen u heeft genomen en van

welke door de overheid beschikbaar gestelde faciliteiten u gebruik heeft

gemaakt of gebruik gaat maken. Wij zijn het met u eens dat de

jaarrekening 2021/2022 in deze situatie - op basis van de regels volgens

het verslaggevingsstelsel - opgemaakt kan worden op grond van de

continuïteitsveronderstelling. Dit neemt niet weg dat er een onzekerheid

blijft bestaan.

Toelichtende paragraaf
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29-9-2022

Toelichtende paragraaf 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 Namaste Foundation.

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.

Handtekening van de accountant

Vestigingsplaats van de

accountant

Groningen

Datum van de verklaring 29-9-2022

Naam accountantspraktijk Rikst Accountants B.V.

Naam accountant Lourens-Boonstra AA
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Informatie over het object van onderzoek

Beschrijving van de aard van het

object van onderzoek

Jaarrekening

Startdatum van de periode van

het object van onderzoek

1-5-2021

Einddatum van de periode van

het object van onderzoek

30-4-2022

Beschrijving van de

verantwoordelijke entiteit van

het object van onderzoek

Stichting Namaste Foundation

Soort opdracht Samenstellen

Type identificatie van de entiteit KvK

Identificatie van de entiteit 34340534

Naam softwarepakket Visionplanner


