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Geef Gambia een betere toekomst
t.a.v. het bestuur
Veluwemeer 64
3446 JC WOERDEN
Zwolle, 25 maart 2022

Betreft: jaarrekening 2021

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw
vereniging.
De balans per 31 december 2021, de winst- en verliesrekening over 2021 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2021 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Geef Gambia een betere toekomst te
samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vereniging verstrekte
gegevens.
Werkzaamheden
De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in
hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.
Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste
grondslagen op basis van de door de vereniging verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de
grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW).
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Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,

H. Veenstra
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2. JAARREKENING

Geef Gambia een betere toekomst te Woerden

2.1 Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

Vlottende activa
Liquide middelen

3.512

5.128

Totaal activazijde

3.512

5.128

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves

31 december 2021
€
€

3.512

Totaal passivazijde
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31 december 2020
€
€

5.128
3.512

5.128

3.512

5.128
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2.2 Staat van baten en lasten
2021
€

€

26

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

€

€

517
1.988
-1.471

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Bruto bedrijfsresultaat
Overige bedrijfskosten
Som der kosten

2020

4.010
6.892
-2.882
274

26

274

-1.497

-3.156

-119

1
-119
-119

-118

Resultaat voor belastingen
Belastingen

-1.616
-

-3.274
-

Resultaat na belastingen

-1.616

-3.274
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Geef Gambia een betere toekomst, statutair gevestigd te is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 57253021.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de 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.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
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
Indien de vennootschap eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in
mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan, totdat deze
aandelen worden ingetrokken of worden verkocht. Indien ingekochte aandelen worden verkocht, komt de
opbrengst uit verkoop ten gunste van de overige reserves of andere reserves in het eigen vermogen.
De opbrengst komt ten gunste van de reserve waarop eerder de inkoop van deze aandelen in mindering is
gebracht.
Kosten die direct samenhangen met de inkoop, verkoop en/of uitgifte van nieuwe aandelen worden
rechtstreeks ten laste gebracht van het eigen vermogen, onder verrekening van relevante
winstbelastingeffecten.
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa
opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

Opbrengstverantwoording
Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van
over de omzet geheven belastingen.
Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten
diensten.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
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.
Koersverschillen
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst- en
verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.
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2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
31-12-jjjj
€

31-12-jjjj
€

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
Rabobank betaalrekening
Rabobank spaarrekening
Rabobank doelsparen
Kas Dalasi

35
1.900
1.350
227
3.512
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119
4.771
238
5.128
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2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
2021
€
Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

5.128
-1.616
3.512
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2020
€
8.402
-3.274
5.128
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2021
€
Netto-omzet
Giften en donaties
Bijdrage in uitgaven

Inkoopwaarde van de omzet
Hulpgoederen
Projecten
Transportkosten

Overige bedrijfskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Kantoorkosten
Contributies en abonnementen

Algemene kosten
Overige algemene kosten
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2020
€
517
517

2.660
1.350
4.010

265
1.460
263
1.988

109
5.955
828
6.892

26
26

24
250
274

-

24

26

250
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
Financiële baten en lasten
2021
€
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebate derden

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie

Woerden,
Geef Gambia een betere toekomst

Bestuur
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2020
€
-

1

119

119

