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Betreft: jaarrekening 2018

Geacht bestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Geef Gambia een betere toekomst te  

samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vereniging verstrekte 

gegevens.

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. 

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw 

vereniging.

De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke tezamen de 

jaarrekening 2018 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

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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Hoogachtend,

Finovion

H. Veenstra

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 

gaarne bereid.

 - 3 -



2.  JAARREKENING



Geef Gambia een betere toekomst te Woerden

2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 6.003 5.144

Totaal activazijde 6.003 5.144

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Overige reserves 6.003 5.144

6.003 5.144

Totaal passivazijde 6.003 5.144

31 december 2018 31 december 2017

31 december 2018 31 december 2017
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Geef Gambia een betere toekomst te Woerden

2.2  Staat van baten en lasten

€ € € €

Netto-omzet 11.572 20.679

Inkoopwaarde van de omzet 5.166 14.224

Bruto bedrijfsresultaat 6.406 6.455

Overige bedrijfskosten 5.443 4.863

Som der bedrijfskosten 5.443 4.863

Bedrijfsresultaat 963 1.592

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1 3

Waardeveranderingen van vorderingen 

die tot de vaste activa behoren en van 

effecten 7 -17

Rentelasten en soortgelijke kosten -111 -140

Som der financiële baten en lasten -103 -154

Resultaat voor belastingen 860 1.438

Belastingen - -

Resultaat na belastingen 860 1.438

2018 2017
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Geef Gambia een betere toekomst te Woerden

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Onderneming

Activiteiten

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Liquide middelen

Geef Gambia een betere toekomst, statutair gevestigd te  is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 57253021.

De directie stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2018 ten bedrage van 

€ 860 geheel ten gunste van de overige reserves te brengen en over 2018 geen dividend uit te keren.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, 

ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 

kredietinstellingen en kasmiddelen.

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

De vereniging heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet als doel.

- Het verzamelen en verzenden van hulpgoederen voor scholen, gehandicaptenzorg en andere medische 

klinieken;

- Het werven van sponsorgelden voor schoolprojecten en het opknappen van deze scholen.

De activiteiten van Geef Gambia een betere toekomst, statutair gevestigd te , bestaan voornamelijk uit:

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende 

grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 

nominale waarde.

 - 7 -



Geef Gambia een betere toekomst te Woerden

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Ontvangsten

Directe uitgaven

Bedrijfslasten

Financiële baten en lasten

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde 

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende 

activa opgenomen effecten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle 

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. 

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

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.

Onder ontvangsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen giften en andere 

bijdragen onder aftrek van kortingen en de over de ontvangsten geheven belastingen.

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

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De 

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Onder de directe uitgaven wordt verstaan de direct aan de ontvangen giften en bijdragen toe te rekenen 

kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de 

voorraden.
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Geef Gambia een betere toekomst te Woerden

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

31-12-2018 31-12-2017

€ €

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

Rabobank betaalrekening 135 434

Rabobank spaarrekening 3.540 500

Rabobank doelsparen 1.833 4.194

Kas Euro's 102 16

Kas Dalasi 393 -

6.003 5.144
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Geef Gambia een betere toekomst te Woerden

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2018 2017

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari 5.144 3.707

Uit voorstel resultaatbestemming 859 1.437

Stand per 31 december 6.003 5.144
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Geef Gambia een betere toekomst te Woerden

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

2018 2017

€ €

Ontvangsten

Giften 8.013 13.135

Verkoop artikelen 105 -

Bijdrage in uitgaven 3.454 7.544

11.572 20.679

Directe uitgaven

Hulpgoederen 184 585

Projecten 3.842 7.642

Inkopen voor verkoop artikelen - 5.683

Transportkosten 1.140 314

5.166 14.224

Overige lasten

Verkoopkosten 5.413 4.758

Kantoorkosten 30 105

5.443 4.863

Verkoopkosten

Reis- en verblijfkosten 5.315 4.758

Overige verkoopkosten 98 -

5.413 4.758

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden - 45

Contributies en abonnementen 30 60

30 105
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Geef Gambia een betere toekomst te Woerden

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

2018 2017

€ €

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate derden 1 3

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de

activa behoren

Kas- en valutaverschillen 7 -17

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 111 140

Woerden, 

Geef Gambia een betere toekomst

Bestuur
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