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               Stichting Ghanagangers

               t.a.v de heer C.J.J. Caron

               Hoge Ham 115

               5104 JC  DONGEN

Referentie: 077/2018                Dongen, 21 maart 2019

Betreft:      jaarrekening 2018

Geachte bestuursleden,

1.1  Samenstellingsverklaring

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

De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

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 Ghanagangers.

De jaarrekening van Stichting Ghanagangers te Breda is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst- en
verliesrekening over 2018 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, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft 
voldaan. 
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Netto-omzet 53.513 100,0% 45.444 100,0%

Inkoopwaarde van de omzet 39.428 73,7% 40.925 90,1%

Bruto bedrijfsresultaat 14.085 26,3% 4.519 9,9%

Overige personeelskosten - 0,0% 411 0,9%

Verkoopkosten 2.307 4,3% 1.604 3,5%

Kantoorkosten 536 1,0% 1.876 4,1%

Algemene kosten 544 1,0% 514 1,1%

Som der kosten 3.387 6,3% 4.405 9,6%

Bedrijfsresultaat 10.698 20,0% 114 0,3%

Rentelasten en soortgelijke kosten -211 -0,4% -237 -0,5%

Som der financiële baten en lasten -211 -0,4% -237 -0,5%

Resultaat 10.487 19,6% -123 -0,2%

- de heer P.A.Q.M. Staps

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

Blijkens de akte d.d. 12 november 2013 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Stichting Ghanagangers per genoemde datum opgericht.
De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59229780.

De doelstelling van Stichting Ghanagangers wordt in artikel  van de statuten als volgt omschreven:

het verzorgen van stageplaatsen voor studenten beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs en het
verzorgen voor werkplekken voor hen die voor een bepaalde periode aan de slag willen als vrijwilliger in
Ghana. Dienstverlening voor het onderwijs.

- de heer C.J.J. Caron

- mevrouw J.E.C. Ideler

Het dagelijks bestuur wordt gevoerd door:

2018 2017
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1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:

Omzet 8.069

Daling van:

Inkoopwaarde van de omzet 1.497

Overige personeelskosten 411

Kantoorkosten 1.340

Rentelasten en soortgelijke kosten 26

11.343

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:

Verkoopkosten 703

Algemene kosten 30

733

Stijging resultaat 10.610

Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gestegen met € 10.610. De ontwikkeling van het resultaat 2018
ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:
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1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 7.333 9.229

Liquide middelen 15.567 9.820

Totaal vlottende activa 22.900 19.049

Af: kortlopende schulden 12.364 19.000

Werkkapitaal 10.536 49

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 10.536 49

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 10.536 49

10.536 49

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke
is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 201731 december 2018

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2018 ten opzichte van 31 december 2017
gestegen met € 10.487.
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1.5  Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag 2018

€ €

Resultaat 10.487

Belastbaar bedrag 2018 10.487

Hoogachtend,

TADD

M.A.H. Tempelaars

De verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2018 bedraagt € 0,--. Dit bedrag is als volgt
berekend:

2018

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
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2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Overlopende activa 7.333 9.229

7.333 9.229

Liquide middelen 15.567 9.820

Totaal activazijde 22.900 19.049

31 december 2018 31 december 2017
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2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Geplaatst aandelenkapitaal 160 160

Overige reserves 10.376 -111

10.536 49

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 12.364 19.000

12.364 19.000

Totaal passivazijde 22.900 19.049

Dongen, 21 maart 2019

Het bestuur

31 december 2018 31 december 2017
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2.2  Winst- en verliesrekening over 2018

€ € € €

Netto-omzet 53.513 45.444

Inkoopwaarde van de omzet 39.428 40.925

Bruto bedrijfsresultaat 14.085 4.519

Overige personeelskosten - 411

Verkoopkosten 2.307 1.604

Kantoorkosten 536 1.876

Algemene kosten 544 514

Som der kosten 3.387 4.405

Bedrijfsresultaat 10.698 114

Rentelasten en soortgelijke kosten -211 -237

Som der financiële baten en lasten -211 -237

Resultaat 10.487 -123

Dongen, 21 maart 2019

Het bestuur

2018 2017
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2.3  Kasstroomoverzicht over 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 10.698 114

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen 1.896 5.173

Kortlopende schulden (excl. schulden 
aan kredietinstellingen) -6.636 -4.226

-4.740 947

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 5.958 1.061

Rentelasten en soortgelijke kosten -211 -237

-211 -237

Kasstroom uit operationele activiteiten 5.747 824

Mutatie geldmiddelen 5.747 824

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 9.820 8.996

Mutatie geldmiddelen 5.747 824

Stand per 31 december 15.567 9.820

2018 2017
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Vreemde valuta

Functionele valuta

Transacties, vorderingen en schulden

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische
omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De
jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta. 

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op
transactiedatum. 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

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. 

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per
balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten
laste van de winst- en verliesrekening. 

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. <In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.>

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. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op
geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten.
De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de
verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in
de toelichting van balansposten verantwoord.
De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat
betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte
dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

De activiteiten van Stichting Ghanagangers, statutair gevestigd te Breda, bestaan voornamelijk uit:

organiseren van reizen naar Ghana voor studenten

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Hoge Ham 115 te Dongen.

Stichting Ghanagangers, statutair gevestigd te Breda is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 59229780.
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

Leasing

Financiële leasing

Operationele leasing

Bijzondere posten

De onderneming leaset een deel van het machinepark; hierbij heeft de onderneming grotendeels de voor- en
nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij
aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de
minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings-
en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de
langlopende schulden. De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de
winst- en verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent.
De relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het
contract. 

Bij de onderneming kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die
aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de onderneming ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als
operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor,
op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het
resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.
Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

Kosten 

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de
normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

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.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

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.

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.

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.

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.

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.
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

Overheidssubsidies

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Koersverschillen

Dividenden

Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde

Activeren van rentelasten

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden verwerkt
in de winst- en verliesrekening. 

Rentelasten worden geactiveerd gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een
aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiks- of verkoopklaar te maken. De te activeren rente
wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen 
of op basis van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn
toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.

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.

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten,
worden verantwoord zodra de onderneming het recht hierop heeft verkregen.

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. 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden
ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.
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2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

31-12-2018 31-12-2017

€ €

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 7.333 9.229

Liquide middelen

ING 63.027.31 15.567 9.820
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2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2018 2017

€ €

Geplaatst aandelenkapitaal

Stand per 31 december 160 160

Overige reserves

Stand per 1 januari -111 12

Uit voorstel resultaatbestemming 10.487 -123

Stand per 31 december 10.376 -111

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen 12.364 23.226

Nog te betalen kosten - -4.226

12.364 19.000
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2.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2018 2017

€ €

Netto-omzet

Ontvangen van deelnemers 53.513 45.444

Inkoopwaarde van de omzet

Vliegtickets 15.645 18.236

Kosten in Ghana 21.819 15.712

Kosten visum 796 566

Coaching 1.168 6.411

39.428 40.925

Overige personeelskosten

Overige personeelskosten - 411

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 1.095 -

Representatiekosten 678 1.006

Reis- en verblijfkosten 534 598

2.307 1.604

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 105 276

Portikosten - 9

Telecommunicatie 373 425

Kosten automatisering 58 630

Contributies en abonnementen - 536

536 1.876

Algemene kosten

Administratiekosten 544 514

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 211 237
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